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 میجرل) نمجرل) هللا مسب

 دنع ببست یتلا -لعفلاب اهرثكأ اهنإ :وأ- اهزربأو ظافلألا ا

 ىف اًدج حضاو اذهو ءاهبابسأ نع ثحبلا ريغ نم ةبهرو ءردصملا لوهحب افوخ سانلا
 اذإ ىتح لوجح لكشب روهظلا ةلواحمو «هنع ثيدحلل -ةينالعلا ىف- سانلا بنحب

 . كلذ نودیر ال -مهلخاد یف- اوناک

 لدتعم لكشب روهظلا مهتالواحم عم «سنحبا نم ةبهرلاو «سانلا نم فوخلا اذه نإ

 ةقالع ىف بارطضالا اذه لک دحوآ یذلا وه مهدنع عئاشلا موهفلاب سنحلا نع ديعب

 ريغ ةحرد ىف اهوعضوو «سانلا اهقدص ةئطاخ ةريثك ميهافم خسرو قأرلاب لجرلا

 لکو ءاّنارح ةأرملاب لصتم ءىش نع لحجر نم ثیدح لک حبصأ یتح ؛ةشقانملل ةلباق
 نأ دیرت سانلا نأكو ءاهنم دصقلا ىف اکوکشم - ركب ريغ وأ اًركب -ةأرمال مهف ةلواحم

 !ءاسن رحآلاو لاحر امهدحآ «نيلزعنم نيقش ىف عمتحبا شيعي

 ةنيدتملا سانلا ءالؤه ةعيبط عم حيحصلا ىنيدلا مهفلا ىف سانلا روصق دعاس دقو

 جرف نيب قيثو طابترا سانلا ىدل راص ىتح « ئطاخلا موهفملا اذهب سنجلا مهف ىلع

 یذلا وه -طبضلاب- اذهو «ةئيطخلا ةدارإو ةيسنحما ةبغرلا نيبو «ناطیشلا رقمو ةأرملا

 ايأ ةأرملاو لحرلا نيب ةقالعلاو «ةيسنجلا تاسراملا نع ثيدح لكل ضفارلا كلذ دجوأ

 نم ةرظن لكو ءاعونمب ةأرمال لحر ثيدح لك حبصأ ىتح ءاهتعيبطو اهلكش ناك
 .سانلا نم اهيف اكوكشم ؛ةمرحم رخآلل امهدحأ

 هةدوحوم نكت مل عئابط تزرفأو «عمتخماب اًريثك ترضأ دق ةئطاخلا ميهافملا هذهو

 «لبق نم اهب دهع -ةصاخ ملسملاو- ةماع ىناسنإلا عمتجملل نكي مل ةيسفن اًضارمأو
 برقآ ةظفاحمو ءفرطتلا نم ةريبك ةجرد غلب صرح الإ هلك كلذ ىف ببسلا سيلو

 .راصحلاو نجسلا ىناعم ىلإ اريثك

 الو حالا نع امهدحأل ءانغ ال نيرصنع ىلع مئاق -اساسأ- یناسنالا عمتجلا نإ

 نيب تاقالعلاو «ضرألا هذه ىلع هدحو ةايحلا ةماقإب درفني نأ امهنم دحاول نكمي
 كلذلو «عمتجا دارفآ نيب تاقالعلا رئاس لثم اهلثم ءاهتعيبطب ةكباشتم ممتحنا یرصنع

۳ 



 تاقالعلا هذه لكل حیحصلا مهفلا تالواحو تاشقانلاو «راوحلا رودي نأ یغبنیف

 هتاسرامم روصتو «سنجلا موهفل ةرسفملا تاقالعلا كلذ نمو «عمتجما دارفآ نيب ةمئاقلا

 .كلذ ريغ ىلإ ءراضلاو اهنم عفانلاو ءاهنم حابملا ريغو تاروصتلا هذه نم حابملاو

 نم ءىش لک فنتكي مارحلاو لالحا نأ ىلإ ةمدقملا هذه ىف ريشن نأ بجیو

 دعبأ رخآلاو ةظفاحا تاحرد ىلعأ امهدحأ نافرط هل فرصت لک و «عمتحبا تالماعم

 « فرطتلل وأ ةظفاحملل ةريثک تاحرد عمجت امهنیب ةطساو مث .فرطتلا تافاسم

 ريغ ىرحأو «ةحابم ءایشآ ىلع یوطنت یتلا تافرصتلا هذه نمض نم سنحبا موهفمو
 . ةراض یرحأ و ةعفان تاروصتو «ةحابم

 نم راضلاو «عفانلا حیضوت ةلواحم باتکلا اذه جارخإ نم دصقلا ناك كلذلو

 مدقن اذهلو «ةئطاخلا ميهافلا حیحصتو «سنجلاب ةطبترلا تاسراملاو .تاروصتلا

 اذه ىف هتيمهأل ؛ینیوزقلا «ىبتاكلا نب رمع نب ىلع : ةمالعلل ةذللا عماوح :باتک

 . عوضوملا



 فلؤملا ةمجرت
 . ناریبد هل لاقیو «نيدلا محب «ینیوزقلا یبتاکلا ىلع نب رمع نب ىلع : هما

 . مه ۲۰۰) ةنس بحر ىف دلو : هدلوم

 : هراثآ نم

 . قئاقحلا فشک ىف قئاقدلا عماح

 . ةيقطنلا دعاوقلا ىف ةيسمشلا ةلاس رلا

 . قطنلا ىف دعاوقلا نیع

 . (ه71۷۰) ةنس ناضمر ىف یفوت : هتافو

 : ةجزلا رداصم

 . (55/7) تایفولا تاوف -۱

 . (۷۱۳/۱) نیفراعلا ةيده

 . (۱۰۳۷) تاعوبطلا مجعم

 . (۳۱۵/) مالعألا
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 بای

 ءاسنلا تادوم باذتجا

 الو «نهتعاط ةفرعع الإ نهتقفاوم غلبي الو ,نهتقفاوع. الإ نولانیال ءاسنلا نأ ملعا
 ءاسنلا نأ ريغ هل ةارادلاو هیف فوقولاو كلذ ىف ملعلا قذاحما الإ نهتعاط ةفرعم لاني
 هةنینأمطلا ةلقو «فالخلا ةرثكو «نولتلاو «قللا نهیف «ةدومحا قالحألل ةبناجلا

 الو «نهنونظ ىلع لامعألا ءاضماو «نهبولق ىف هل ريمض ال ام لوقلاو «نامتكلاو
 .نهیف ذفنیو «نهطبضي ءیشب الو ةدولاب الو لاوقألاب نهاوه لامتسی

 عقوو «نهرومأآ فرع نم امکح مهاوقأو «ةريصب سانلا ذفنأف ءاذكه اذه ناك اذإف

 كلذ نع ىبغلاب فيكف «هتحاحل نهئاوهأ ةلامتساو «نهتارادم فطلو «نهتعاط ىلع

 .هنع ىمعلاو

 نإف نهتقفاوع مهملحأو بدالل مهعمجأ ؛ ءاسنلا ىلإ لاجرلا بحأ نأ ملعاو

 هلق ؛ الاغ نهرومأب نوکی ال نأ ریغ «ینغلاو لاملبا ىف ةياهنلا اغلاب ناک ول لجرلا

 نوکی نأ دعب ةدومحا قالخألا مدعو «ةمامدلاو ةقافلا نم ناك ولو «هنببحي لو

 .هنددوو «هنببحأل ًاينأتم نهتقفاومو املاع نهرومأب

 نإف «هلارناو اهللازنإ قفتي ناف ءاهنم هريأل هنم نكمت لوأ ىف لحرلا لاتحي نأ ىغبنيف
 ناكو «ءرمألا لوأ ىف كلذ مت اذإف ءامهنيب ةدوملا ديكأتل دشأو «هيلع اهبلقل فطع كلذ

 ىف هتب تنكمتل «هرظنم ىف ىوذ میلل لذت هنأ ولو «هل اهتبم تمتو ءامهدو ماد ايوق
 .هوركملا لامتحاو ةقفاولاو «فطعلاب ةلصلا نوكت ىذلا هحولا وهو «ةأرملا بلق

 ةأرما نوكت نأ الإ .فصوو ظيرقتب یرحآ ةأرما اهن رضحب رک ذی الأ ةدوملا تبثي امو

 .هل هرهظت  اعرو «ديدش رمأ هنم اهلخادي كلذ لعف ناف «لاحرلل حلصت ال

 هل اهنم بلط ريغ نم هب ىتأي ءیشلا دعب ءىشلاب اهقرطي نأ اهبلق نم برقي امو
 .نجت لب «ببس ام ريغل بضغ اهب ضرع اعرو ءاهسفن ىف نوكي كلذ ناف

 .ًاعيرس لحتت اهنإف ءاهيراديو اهلمتحيو ءاهتلتاقمو «ةأرملا ةلباقم نع برضي نأ لحرلا ليبسف
۹ 



 ,بضغتو «هوفجتف ءاهنم قيقحت ريغ نم هايإ همزلتف ءايند لحرلا نأ تمهوت اعرو

 نأ بجيو ءاهولعي وه لب «هولعتل اهديري سيلف ؛مظاعتي الأو «هيلع اهلمتحي نأ ىغبنيف

 .كلذ ردق ىلع اهلماعيل ؛ اهسفن ىف ام فرعي نم اهيلإ سد

 ,ندري ال اعرو ندرب اعرو فلتخ مالكب نبضغ اذإ نملكتي ءاسنلا نأ ملعاو

 ناف :نهيلعو نه ام هب نملكتي ام نملعي الو (ةريغلا ضعب هجولا اذه ىف نرهلخدی

 ردقي امنو ءاهيلإ برقتلاو «نيلجرلاو نيديلل ليبقتلاب اهقلمتيف ءابابش ةئاتمملا نم تناك

 .لاعفألا نم هيلن

 ءاهب لادبتسالا ديري هنأ اهملعی نم اهيلإ سدیلف هةفصتلا نم ةلاحلا هذه تناك اذاف

 اهيلع لبقأ الإو تیضر یبه نإف «حازملاو ثيدحلاب اهريغ ىلع لبقیلو «جیوزتلا

 «ضرت ۸ ناف .هراهنو هليل ىف اهریغ ئتأي هنآو «هنبلطي ءاسنلا نأ اهملعأو «اهتابیوص

 .اهریغ سمتلاو هسفنل لاتح

 نأب اهملع طيحي نأ نم «اهلقعل بهذآ الو ءاهفرعل صقنأ الو ةأرمال ديصأ ءیشالو

 تعمدو «ةدعر هدي ترتغاو ءاهيلإ اكشف «قیرط ىف موی اهنم نكمت نإو ءاهبحي اناسن
 ةيقب دسفأو ,(')اهحّسفل ةيسيقلا ةذاعُمو «ةيودعلا ةعبار كسن ىف تناك ولف «هانیع

 .اه رهد

 : ()ىباتعلا لاق
 عراو_ لا ردك نسسهیلا ىسقلت عوولاىفوطبُرلاىفُنَهذإ

 .ضرألا ىف عرازلا رذبك ةرظنلا كلتف ءاهيلإ رظني هنيأر اذإ ىنعي

 ؟ ءاسنلا دنع ًاعقوم ءايشألا نسحأ ام : ىناربخأ بحاّبحو ناجربل كلما لاقو

 )١( اهدسفأ ىأ : خسف .

 نیرستق ضرا نم «رغ 0 1 .ع را ۰ اشلا «بيدألا ورمع ربآ «ديبع نب بوي نا ر 1 5 أ ب ورمع نب موثلك : وه «یباتعلا (۲)

۱۰ 



 ؟ نهبولق ىف بلا بسکی ىذلا امف : لاق

 .غارفلا لبق زهّرلاو «عامجلا لبق ةبعادلا : اعلاق

 ؟ نهئاضرإ ىف ءایشالا عفنأ امف : لاق

 .ةعضابلا نامدإو ؛عحاضلا موزل : اتلاق

 ؟ ةبحم اب نهیرعی یذلا امف : لاق

 .نیللا رمألا عامتحا : اتلاق

 ؟ نهتدوم دسفی یذلا امف : لاق

 یوهت نأو ءاهب ةاشولا ءارغإ نم اهيلإ لاوحألا نم هانرکذ ام دض لامعتسا : اتلاق
 .ةدولا عطق هيف كلذ ناف «رخآ الجر

 ۱ : كلذ تامالع نمو

 .هيلإ اهعانتماو «هيلع اهقلخ ریغت

 .هب هبطاخت ام لک ىف رحضلا اهامعتساو

 :اشامعآ رئاس ىف تنعلا همزلتو

 .عامجلا دنع اهتوهش صقتتو

 ۱ .اهعماح اذإ رجضتو

 . كلذب ترشبتساو ءاههجو قلطنا اهنع یحنت اذاف ءاعیرس هتقرافم ٌبحتو

 عقو اذإ ةأرملا ناف ءاَهيلخُي نأو ؛هتبحاص ةدوم ىف عمطي الأ لالخلا هذه دهاش اذإ هليبسف

 .هنم اهسفن حیزتل ؛هلتقل ؛اباب اهجوزل داترت نأ ركفت مل لجر یوه نم فرط اهبلق ىف
 ؟بحلا ةدش دعب ريغتلا ىلع ءاسنلا ثعبي ىذلا ام ىناربحأ :بحابحو ناجربل كلملا لاقو

 .ةرمكلا روتفو «ةريغلا ةدش : اتلاق

 ؟ داسفلا ىلع نهؤرجي ىذلا امف : لاق

 .لاومألا ةرثكو ؛لحرلا ةلفغ : اعلاق



 ؟ عالخنالا ىلع نهلمحي ىذلا امف : لاق

 ۱ 1 .ةرشاعملا عوس : ایلاق

 .ادعب الا نهنم دادزی ال ةظلغلاب ءاسنلا دنع ام بلط نم : لاقیو
 . (۶)۱ و ۲ ۷
 ۱ ۱ : "!ةدبع نب ةمقلع وهو مهضعب دشنأو

 بسسیبط ءاسلا ءاوداب رليعصب ینناف ءاسنلا ىف ىنوللست ناف

 بيصن نهدر ىفهل سيلف هلام لقوءرللا سأر باش اذإ

 بيجع نهدنعانم حرشلاوذو هسلع ثيح لام لاءارلئ ندري

 : ۲)ینادمشا سيواونلا ىبألو

0 32 
 بضعمريأ الو ىضرت هل للام ىل سي

 بو یی کی هست مرا ہلک

 (؛ب لص  عئرلااامادع اذهدعنزنمىلۆوجخ

 . هتشيف تظلغو «هرکذ ماقو «هريأ ربكو «هريخ رثک نمل الإ ظافحلا سیلو
 : رعاشلا لاق

 (6)كئاسسدلا نهضرت م اذإ الو ًاجاص نيحاصي ال ىناوغلا تيأر

 كلاهوهف هريأا وخر ناك نمو ةهللصوريأو ريخ اذ ناك نمف

 ءرطخلا ةليلجلا دئاوفلاو ءردقلا ةسيفنلا ايادملا ىف الإ بغري ال نم نهنم ناك نإو

 ارصاعم ناك «ىلوألا ةقبطلا نم «ىلهاج رعاش «ميمت ینب نم «سيق نب ةرشان نبا : ةدبع نب ةمقلع (۱)
 .تالجاسم هعم هلو «سیقلا :ءیرمال

 ؛ناتسزوخ دالب نم زاوهالاب دلو «رعاش بيدأ ؛یلع وبأ لوألا دبع نب یناه نب نسحلا : ساون وبأ (۲)
 ىلإ جرعنو مهضعب حدمو «سابعلا ىنب نم ءافلخلاب اهيف لصتاف .دادغب ىلإ لحرو ةرصبلاب أشنو
 .اهيف ىفوتو دادغب ىلإ داعو رصم ىلإ اهنمو قشمد

 ۱ . یوقلا : بضعم (۳)
 )٤( ىحخرتسملا : انعرلا .

 . ریدتسلا سلمالا رجحلا : وهو كرلمدلا اهدرفم كلامدلا (ه)
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 زین لالا نم لیزحماب لامتسی نم.نأل ؛ اهرکذ انمدق یتلا لالخلا :نم ءىش نهیف سیلو
 ءالاوه دنع سيلف «ةدئاعلا روفو ىلع هصرجو «ةدئافلل هدايقنا ناك لب «دادولا ىف صلخم

 الو «ریناندلاو مهاردلا نم بويعلل زسأ الو بونذلل رفغآ الو .بولقلا ىف عقوأ ءىش
 ؛قافشلاو روحبلاو قاروألاو بهذلاب الا قابعألاب قانعالاو قاسلاب قاسلا فتلی

 1 .قابطألا ىف حلملاو

 .هريغل رح لا راص الإ هريأ ءادهإ ىلع ءالؤه نم لكتا نم ّلقو لا سعي ةلفغلا لامعتساو
 .هسفن غدخ دقف ةضفلاو بهذلا ريغب ةضبلا ةضغلا كيني نأ نهيف عمط نمو

 كينلا نم اهتوهش غولب عم مدعلاو «ةقافلاب نيهتستو .بیع لك رفتغت نم نهيفو
 . ديدشلا زهرلاو ذيذللا

 : بارعألا ضعب لاق

 نموه نضاهؤاضق ةروتلسم نمت ىدنعاه سيل ةجاحو

 ناو تلااقاَمَدْعُماريَفقف ناك | نإف ىملسايمعلا تانب نسلق

 () هج یسشم اذإ اخيش تجوز مدللا لك تمدنام لوقت

 (؟!مللا دوس احلا درم ىلع ىليو 2 مدتقلاو نييك رلاباهمفدي
 مدقلا جوعم ةبكرلا لرحتم منغ ىعار ىف تسقلط نإ كل له

 مق نم ءىش ريسغ هيف بيعال لا سا اد ًاراهن ىعري

 معن معن اولعفاف تيضر تلاق

 .عامجلا ةرثکب الإ تاطبتغم جاوزألا عم نمقي ال ءاسنلا نإ : لجرل ليقو
 اوركذ دقو «ةلع ىنتقحل دق هنإ : اهل لاقو هنأ رما ىلإ عجرف كلذ نبرحأل : لاقف

 . ضرألاب دبلت : مثح (۱)
 بونذلا راغص : ممللا (؟)
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 : یسش بها نأ ديراو «یمانم ىف ائيش تيأر دق لحرلا اذاي : تلاق

 . ىلهأب قحلأو

 .اهعقاوف ةمئان ىهو «ليللا ىلإ اهكرتف ؛ يكل تارك ا

 : ًالئاق دشناو
۱ 

 (١
 مرا جملا كفضض لزأ م( نإ مزااحلابالردلجلابانأ ام

 ۱ مداخلا یضاقت كيسد ابرض

 ؟ىلاعت هلل ككسفن ىبهتل كقالط نیذحأتو كلهأب نيقحلت ىتم : كلذ بقعب اه لاق مث
 .یایژر هيلع تصصقف «بردلا مويلا لحد ربعملا نإ : تلاقف

 .مالحأ ايؤر هذه : لاقف

 ىلإ لوصولاو ةعضابملا ريغ ىف ىأر اه الو ءائيش عامجلا ىلع راخت ال ةأرملاف

 دعبو «هلاخدا فنعو فتمض تدتشاو «هتزهر تبلصو «هتشیف تمظع نم عم ةوهشلا

 :دهاشلا بيط ناک و «ثانالا ةبيه الو «ثادحألا ةلجخ لپ لو هژام الحو هلازنإ

 .یمظعلا ةينمالاو ءیربکلا ةذللا ةأرملا دنع هذهف «ةدواعملا ىلع ايوق هک افلا ولح

 .بیقر ةبيه الو بیسن ةليح هيف حجنت ال ؛ليلحلا لوّسلاو ؛ليوطلا لمألاو
 مثآو «"ريثألا جوزلاو «فیرشلا معلا نبا علخو «قيدصلا عم برقي نم نهنمو

 رتسلا ىلع ةحيضفلاو «ماقلا ىلع رفسلاو «ميعنلا ىلع ءاقشلاو «نيللا ىلع ةنوشخلا

 وهشلا هذه لينل ؛ ىنغلا ىلع رقفلاو ؛ةنايصلا ىلع لذبتلاو ؛ءاقتإلا ىلع كتهتلاو
 .نهتبحم قفوو ؛نهدارم بسح

 .لولا قح ةيراحماو «جوزلا قح ةأرملا یعرت «فلعنلا ذاذلتساو فعماحا ةقفاوم ردق یلعو

 ةمداصملا ءاسنلا نم تعقو ؛ لاحرلا نم ةبولطلا بابسألا هذه قفتت مل اذإف

 . یوقلا بزلا : مراجعلا (۱)
 . مرکلا : ريثألا (۲)



 «قافللا رثک و ةحاقولا ترفسو-«ريسلا كتهو ةرجاشلا تدقعناو ؛ةنيابملا ترهظو

 .هوحولا تزربو «قالطلا یعدا و ءعجضلا رحهو «ةايحلا تصغتتو ؛شیهلا ('ارمرمتو

 .ةعطاقلا ىلع مزعو «ةعماجملا لدبو ؛روعشلا تفشک و

 .اهرامخ حرطو ءاهعانق كته دق سومشلا ةحفل ىلع ةنوصم نم مکف

 ءرازغ عومدب راهتشالا لوط ىلإ دعابتلا هداق ةجح ىلإ یدتهی اهل ناسل نم مكو
 .اهتجحب موقتو ءاهتربع فح ال اذه نمف

 .اهيلع ال اهعم لک و ءاهیف عمط دق بغار وأ ءاهنم كلذ ممتسی رظان نمف
 .اهاوعد نیقلتو ءاهتجح تبثتل لک و لاو ءاهنع رظانلا ناطلسلا راص اعرو

 «بیشلا نهتم ةضغبلل اهبلحأو ؛نهتداول اهدسفأو یاسللا دنع لاحرلا تافآ مظعأو
 ام هدنع تاحاحتحالاو «هل راعلا تاماقلو باضخا عاونأب هسیلدت_یف نودهتج سانلاو

 . اعفن مهيلع كلذ ىدحي الو «ةنسحلا راعشألا نم هنوفصری

 : رعاشلا لاق

: 

 عفنو باضحلا یسفی اسم تاهيهو ًادهاج هليفخأ رعشلا ضاسیب تسیضخ

 مکن ایفا ا دم اا قا ا س و
 : )زتعملا نب هللا دبع لاقو

 ب ضاوحلا فكأهدهعت إو هرمأ تلفغأ بيشلل اعلاط تار

 بيابلا دع كتماش دقل تلاقفةماش تلقىرأامأبيشا تلاقث

 : اضیا باضخلاو بيشلا ىف لاقو

 باب دلار ةشاشبللا یداو هيلعارط بيشمل نكي ناف

 .زتها : رمر (۱)

 موي ةفيلح «عدبلا رعاشلا یسابعلا ديشرلا نب مصتعلا نب لکوتلا نب هلل اب زتعلا دمحم نب هللا دبع (۲)
 :اهنم ًابتک فئصو ,مهنع ذحأیو بارعألا ءاحصف دصقي ناكف «بدألاب علوأو دادغب ىف دلو «ةليلو

 .«ءانغلا ىف عماجلاو بادالاو «عيدبلا

۱۵ 



 ءىشب نامزلا هءاس نم نإ

 : زتعلا نب هللا دبع لاقو

 ىرجه تهعمزأو ریرسس تددص

 باسضخلا نال نسم هتسیلع ديشأ  عوشبهبذعأ ال ىناسسسف

 باللا ىلع باذسعلا تطأسسف ًابباذع ءانحلاو بيسشلا تيار

 بلل ا ىف مهجلا نب ىلعلو

 رافوو ةيلح بيسشلف لاد ةسااي بيسشماكعريال

 راوسنألا افالخ ىف تكحضام | اذإ ضا يراني سحتافغإ

 نب دمصلا دبعل ىوريو ليق ام نسحأ وهو : (")بيشملا ىف ىمورلا نبا لاقو

 .)لعلا

 الحلا ماجللا یسف فر سطل حرم هسیف حرمأ تسلظف ىبيسش حال

 الوبسخ ذا یلطاسسب نيدد يم ىف | تددزاف ىلع باب شلا ىلوتو

 ردلقفلا ىلإ اه رئامض تفغصو

 رهدلا عا قو راتسیغ اذسسه اهل تلق تبشو تربك لاق
 : اضيأ لاق و

 (*دفلا درسا تاظحل نم تضرع  ىديفت رهدلا كافك دق ىبحاص اب
 دوسلا ىنابرغ ىف ضيبلا هتازب هتروقص  یسأر ىف بيسسشلا لسسسرأو

 «دادغب لهأ نم «رعاش «بلاغ نب یول نم «ةماس ىنب نم «نسحلا وبأ « ردب نبا : مهحلا نب ىلع (۱)
 نآويد هلل ناسارخ لإ افق «لکوتلا هيلع بضغ مث ىسابعلا لکوتلاب صحو ماك ىبأل ارصاعم ناك
 . ه۲ ٩ ةنس ىفوت .رعش

 دلو رعاشلا «نسحلا وبآ « یمورلا نباب روهشلا یدادغبلا جیرج نب سابعلا نب ىلع : یمورلا نبا )۲(
 . (۵۳/۲) نفلولا مجعم رعشلا ناوید هراثآ نم (ه۲۸۳) ةنس اهب یفوتو )ا داد

 ءارعش نم مساقلا وبآ ف سنیقلا دبع ىنب نم « ىدبعلا مكحلا نب ناليغ نب لذعملا نب دمصلا دبع (۳)
 . ةيسابعلا ةلودلا

 .راكبألا : دّرخلا )٤(
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 ۱ : اضيأ لاقو

 بابشلا نسم بیسسشلا یسنازعو 2 ىباصتلاو ةئادحلا نم تذخأ

 باستكلا نم روطسسلا تيحماف نسحروطسس بیسشلا ناك دقو

 : رخآ لاقو

 ىبارطإهتاذ نم تيضقو  ىبابش عاضو ىسنم یوسفا تام

 باحصألاعم ىب ك حضي بيشلف 0 ٠ سلجم ىف ًايباصت تدرأ اذإو

 ضرغلا غولب نع قاعو «باتکلا كلذب لاط بيشلا ىف ليق ام داريإ ىلإ تبهذ نإو
 تفلكت ولو ءءاسنلاو لاحرلا هب عنصتي ام كلذ ناك اذإ باضنلا تافص كلذكو «هب

 .راصتقالل لوط اذه ىفو «هرسأب ةنيزلا باتك داريإ ىف- ىضفأل اذه لثم
 : ةتس اهنم قلخأ ام ديدجتو ؛ةدوملا ةيرطت ىف اهب لات ىتلا لاوحألا : ۹

 لدتسیل نهنم حولي ام ًامهف یاسنلا عئابطب د لحرلا نوكي نأ ىغبني : اهوأ

TT 
 . حاكنلا هوحوب ةفرعملا ىف ةغلابلا وه : یناثلاو

 ... عامجلا نم هيلإ نجتحي ام ىلع هربص : ةعبارلاو
 . نهنم دسف ام یفالت : ةسماخلاو

 . اهظفحو ةدولا ءاقبإ : ةسداسلاو

 امیف اهامعتساو ءاهعضوو ءاضعالا عفد نم نوکی ةعماحا ىف ریبدتلاو : لاق

 : نیهحو ىلع نوکی هب لمعتسی
 . ةكرح ىلع : اهدحآ

 . نوکس ىلع : رخآلاو

 : نیهجو یلعف ةكرحلا لامعأ امأف

 . یولع : امهدحآ

 . یلفس : رخآلاو
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  .زهرلاو «ضيضعتلاو «ليبقتلاو تقناعلاف : یولعلا امأف
 ةا كلذكو لوح ام جو «جرفلاب علولاف ۰ یلفسلاو

 مهقافنشاو هب مهنضلو هضغأو ؛هقدأو ؛هفرشأو ملع لجأ نما وهف : نوکسلا امأو

 باتك ىف هرک ذن نحو ءاباتك هوعدوي ملام هل قحتسم ريغ هيلإ لصي نأ نم
 .هلل ١ ءاش .نإ (رارسألا)

 ءاهداسف ىف بابسألا انحرشو ءءاسنلا تادومل ةبسكملا لا وحألا انركذ دق ذإو

 ربصت و «هيلإ تقاتشا ةأرما عماحو ءلجرلا اهلمعتسا اذإ ىتلا ةي یودالا نآلا رک ذنلف
 : ءاودلا اذه ًالعف اهاوقأف «هنع

 ىف اهلعجيو ءأعطق اهقشيف «ةيرط نوكت ةلصب لصْنُملا لصب نم ذخأي : نأ وهو
 جرطیس مهرد فصن نزو اهيلع حرطيو «صلاخخ قبنز نهد اهيلع بصيو قجرکس
 دارأ اذإف عويس نهدلا | یف كلذ عقنیو تیز ال لك تا قلا فو فو

 ' :اهعامجل ةدواعلاب هبلاطت ةأرملا ناف «هركذ هب یلط عامجلا

 رذبو «ىنمرأ حیشو «قربجحم انسو دولا لقمو «یرحو «جنیبکس ذوب رخآ
 نزو نجعيو هلك كلذ قدی قّرحم خیرزو قرح ریزنخ ا بعکو «قرَحُم جنایزار

 لعفی هناف «عماجيو «فجي یتخ كريو ؛ليلحألا هب یلطیو ءاقيقر جنایزارلا ءاع. هنم لاقثم

 .هانفصو ام

 لفلف ءزح دحاو لک نم «ینیص لیبجزو «لفلف رادو «ینیص راد دخژی : رخآ ءاود
 . عماجيو «هنم فصن ىلإ وضعلا سأر یلطیو «ءاملاب لیو لحنیو قدی ؛مهرد فصن دوسأ

 . رک ذلا هب یلطیو «لسعب نجعی «ثادحنأ غمص : رخآ

 .عامجلا تقو رک ذلا هب یلطیو «ةأرما نبلب هقحستف رم ذحأت : هلثم رخآ

 هلو «هقحساو قافحلس فحق ذعف : ةعماجما نم ةأرلا كعنمت ال نأ تدرآ اذإو
 .هنم ًاضوتت یذلا ءاملا ىف

 عماجتو كرکذ هب حسمتف قارقشلا محل ذحأت نأ : ةأرملا ىلإ لجرلا ببحي امو

 . نيطلخم جریشلاو تيزلا كلذكو بدلا ةرارمو «بئذلا ةرارمو «قلقللا مد كلذكو
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 كلذكو هاوس عطت ملو «هريغ ةأرملا ذرت مل؛ ةاش ةرارمب هرکذ حنسم نم : اولاف
 لشم ريصي یتح لغب لوس باذم قرح قبنزو «ةبثذ كلذكو یادوس ةحاحد ةرارم
 .مهرلا

 هتبحأ ؛ عماجو هليلحأ اهب یلطو «ءالابو «لسعلاب اهباذأو «بئذلا ةرارم ذحأ نمو

 . ةأرملا كلت

 .نيمسلا شبكلا ةرارم كلذكو

 .نسوس نهدب هتطلح اذإ .فاذغلا ةرارم كلذكو

 : صاوخلا ىف

 .ءاسنلا هبحأ «هيلع اهقلعف ءىرصملا كيدلا بيلاخم ذحأ نم : اولاق

 .ةرذعلا فلتعي ام ال بوبحلاو حمقلا فلتعي امم كيدلا نوكيو

 تماد ام هبحت هتأرما لزت م« هدنع اهظفحو اهبولق جرحأف نينافشلا خارف ذخآ نمو

 .هب اهملعی نأ ريغ نم هعم بولقلا كلت

 .هتبحأ الإ ةأرما عماجي مل هسبلو «ةافحلُس بنذ هقاخ صف تحت لعج نمو

 . هنع ربصت مل «لزنت ةعاس ةأرملل هممشف «ءاريبغلا درو نم ذخأ ناو

 .هتعاطأو هتعبت اهديري ىتلا ةأرملا ىلع هرمأآو «هبلص ءام. هنجعف یاریبغلا درو ذحأ ناو

 عاما تبلطو تلقا ملعت ال یهو ءارم ةدود ةأرلل ةعقم فّرط یف.دش ناو



 . باب
 لسرلاو ةرافسلا . 20000
 ؛مالسلا هيلع مدآ دلو نم نانطب «مالسلا امهیلع حونو سيردإ نيب امیف ناک : اولاق ٠

 یفو ءاحابص لابجلا لاجر. ناك و .«لبحلا نكسي : رحآلاو «لهسلا نكسي : امهدحآ

 ةروص ىق سيلبإ لثمتف ءاحابص مهؤاسنو ءامامد لهسلا لاجر ناكو ةمامد مهئاسن

 ءلهسلا لهآ نم لجر هسفن رجآو «مدآ ىنب ىف ةدايقلا عضو ام لوأ كلذ ناكو «مالغ

 نم كلذ غلبف هلثم سانلا عمسي م توصب هيف خفنو ؛ارامزم ذختاو «همدخي لعجف

 «لاجرلل ءاسنلا جربتو «مهيف ةشحافلا ترهظو ؛ادیع هولعج یتح هيلإ اوعمتحاف «هلوح

 ؛ دهاش امم مهربخأو «هباحصأ ىلإ عجرف یاسنلا لامج ىأرف «لبحلا لهأ نم لحجر لزنف

 . [۳۳: بارحألا]# ىلوألا ةيلهامجا جربت نجربت الو لاعت هللا لوق وهو «مهیل اولزنف
 :لاصح عست ةعماج ةأرملا نکتلف ءالوسر ةأرملا ىلإ لسري نأ لجرلا دارأ اذإ :یدنفا لاق

 :لاصح تس نم هلك اهلمع نوكي نأو «ةراكم ةبالح نوکتو «ةموتك نوك نأ : اهنم "

 .ةنضاح وأ «ةلباق وأ «ةزازب وأ «بيط ةعئاب وأ «بايث ةلاسغ وأ «ةدبعتم امإ

 ۱ .هتجاخ حج هناف ؛ هايإ اهلینب ءیش ىف اهعمطيلف ءاهثعب اذإو
 ؛مهئاذغ نم رادلا لهآ لاحر غارف دعب اهيلإ هتلاسر نکیلو ءاهديزيلف تحممنأ اذإف

 غلبتلو «ناحرو «بیط نم فظل اهعم نکیلو مهجناوحو «مهثيدح نم ءاسللا غارفو

 امو «كله اهلنی مل نإ هنأو ءاهيدي ىف هسفن نأ ربختو «مالکلا نم هيلع ردقت ام قرأ هنع
 .ههبشأو اذه لكاش

 : ةديصق نم '”ةعيبر ىبأ نب نب رمع لاقو
 بعلاسب ًاراوسسم دجلاط ل ها-خنةلاعة ِيقاهتتنأاف

 بسسشفلا تاروسل نع ىسحارتو اهل تلال اذإ توسصلا عسفرت
 .ةنيدملا لهأ نم ناك و «نيتيبلا نيذه لحر مم و

 رمع اهيف ىفوت ىتلا ةليللا ىف دلو ءرعاش ؛یشرقلا «ةريغملا نب ورمع نب هللا دبع نب رمع : ةعيبر ىبأ نب رمع (۱)

 . (ه۲٩) ةنس اقرغ اهيف تامف هعم نعو هب ةنيفسلا تقرتحاف رحبلا ىف ازغو ماب ىمسف نط باطخلا نبا

N 



 نب نافع لق دم هذه لشم هداوق بلط"ینف سابنلا یسأو: ین كادف ::. لاقف

 ی اس 0 .اهیلع نوردقی امو هرم اهنولریل هڪ نافع

 فطلج نمو ترا نسح نهذ ًانطف نوکی نأ لوسرلا جاتحي : رهمجررب لاقو
 ..كينلاب لوسرلا موق لامتسا دقو ,هلاوحأ ىف هدارم غلبي مل هل اع لوسرلل

 : مهضعب لاقف
 هباوجو هتالا» ترسكتتو القا نت لوسرلا نسم تيأر اذإو

 هباهذو هني فخف ىرخأهتدعوو ةكيب+هي ٍتررسسغ

 هجا اوبهغت ىهتبشتام هفرظ نم ىهتشيل لوسسرلا نإ

 ف ا همحر) “ جلا روهمج نالو

 لوفئأديبرفس ىلعاوناك مهاك ىلع اودعب مهبكل
 لوت م لوا باجألا لا ىعطق هنأك لوسرلل ىكين تسلعجف

 : باتكلا فلؤم لاق

 :لاقف قفرلا اذه ىلإ صلخت و «هبحاص ىلإ رذتعا نم راذتعا نسحتسأ انأو
 كيدينان نبهلاامبر لوسرلادخ تصرق ىنأ تسل
 كيدعاس ىف نلج دق تازرخ هس هيف ادعا 086 عضو ۰

 ك لإ راذ عاهد ىرأ الام يف كسمالم نم تبجعتو

 ك رلقم تباعا م ةلقم لقا ایسنا تفسأتو

 : لاق ثيح رخآلا قافن اضيأ نونسحتسیو
۱ 

 حاسبصالا قلاتفو لوسسرلا بلك  هتشم ىناب لوسرلا معز

 .(ھ۱ )٠ ,ةئمس یفوت «بيدأ ؛یلع وبأ «ىرهبلا ررهم ۷ نسحا نب دمع (ىرصبلا) ررهمج نبا )۱(

۳۱ 



 حاورالا ضباق لمانآ یحور تجف لوسسسرلا تمسشج تك نإ

 حاز سل الو شست السا مسکاوه هيف قي إ ىذلا ىبلق

 ۱ .اه ةفيصو عم اهيلإ هوعدت ساون ىبأ ىلإ ةعقر (نانع ٌتّهُجوو

 ب برشلا ىلع انمزع دقف ءانع نييغت الو ءانعم لكأتل انرز : ةعقرلا ىف ناکو

 .انعمتجا و

 : لاقو اهدشنأ هيلإ ةيراحلا تلصو املف
 ا عصام ىأر لاو ناد علو سراكن

 ا لكأءاوğ شالا لق حلما + ناف

 ا قفا ى . لات سلع سبل تلقف

 ا ىدواكن ئل  ادجتمكوتلاق

 س ©بييييييحسس__ ب سس

 .نلأ نيئالثب ديشرلا نوراه اهارتشا ةبيدأ ةرعاش «ةيراج : نانع (۱)

۳۲ 



 باب
 :حاکنلا دعاوق

 ةروصلاوأ «قوشعلا اهربکی ىتلا ةروصلاب هقوشعم بلط ىف هسفن روصی قشاعلا
 .اعیمج انهناربکی یتلا

 .هل هبحاص ةع تماد روصلا هذه ىدحإي هبحاص بلق ىف هسفن رّوَص اذإف
 بیطتیو ءةتيه نسحأب ةأرملا دنع لحرلا لمحتی نأ ىغبني هنإ : یدنفا لاق كلذلف

 هيلإ دج ام لكب اط لب ؛سلحب لوأ ىف : عامجلا ةبلاطع. اهشحوي الو «هنكمي ام لكب

 رذحيو ءاهرورس هب رثکو ءاهدنع َفْطَل ام بعللاو حازملا نم اهعم لمعتسيو «الیبس
 بيطيو امهحرسي لب «ةيحللاو سأرلا رعش دقعم وأ طسولا موزحم وهو ءاهترشابم
 یسلا قالمخألا عيمجو «تءاش ام لمعتل هدسح نم اهنكميو «هتيحلو هسأرو هدسح
 .لاحرلا نم ءاسنلا اهبحت

 .هلل ءاش نإ بابلا رخآ ىف هركذن نو «ةءابلا بادآ نم اهب قلحتلاو اهل لمعتلا ناف

 ءاسن ةداع نم ناكف ها هئاقل لوأ ىف اه ةأرملا ةرشابم كرت نم ميكحلا اذه هب راشأ ام امأف

 .اض كلذ مت ناف «عنملا دشآ اهضاضتفا نم اهجوز عنمت نأ اهسرغو اهئانب ةليل ىف برعلا

 . اهجوز اهرهق نإو ءاهل اًحذم كلذ ناكو هِوَرُخ ةليلب تتاب : اولاق

 . اًمذ مهدنع كلذ ناكو یانیش ةليلب تتاب : اولاق

 : ةغبادلا لاق

 رايا زجاسسعلا نیس نيسسلخُي  ٍةرخةلِيل لك عناوم مش
 ش : ءانیش ةليل تتاب نميف ئِدانّسلا وبأ لاقو

 اطعإا نمد لا ےسابر ادذلنغا فاو ا هرييط

 . ءانيش ةليلو ريسضن ىف ىعيجبط تتابوامهعرد ىف تب

 ىفوت «زاححلا لهأ نم «ىلهاج رعاش «ینافطغلا ینایبذلا ةبابض نب ةيواعم نب دايز :ینایبذلا ةغبانلا (۱)
 .(ه.ق۱۸) وحن

۳۳ 



 .اهتراذَع مد نم دسلبا ىلع ام وهو «مدلا ریاطت : ريضنلاب ىنعي

 .اهبیط ةحئار مّشيل بیطتلا نم لحرلا اوعنم ةأرملا اوبیط اذإ اوناک و

 امهسفنآ نم ناحکانتلا هدقفتي اب لوأ ناف «بيطلا لامعتسا نم هب یصو ام امأو

 .هاوس ام رفتفی هبو ءامهتؤرُم لامك وهو ءامهحئاور بیط
 او ()ةهکنلاک ةهورکلا حئاورلا اهنم ودبت ىتلا عضاولا دهاعتی نأ یغبنیف

 . سانلا ضعب ىف ىتلا عضاولا هذه ریغو ")لغسلاو

 یرذحا َلیلب اهجوز ىلإ اهیدهب نأ لبق اهيصوي هتنال : مهضعب لاق كلذک و
 .هفنآ عضاوم

 زی عن حير كدلح نوکی یتح ؛ ءالا نم یرثکتسا : ىرخأل لاقو

 .لحكلا لامجلا لمجأو «ءالا بیطلا بيطأ : اولاقو

 .ةريغتم ةحئار نم ناسنإ ىلإ ضغبأو لقثأ ؛ةثالثلا حئاورلا رئاس ىف سیلو

 ارخس اهتوفزي مهنأل «نبللاو «بانعلا تانيقلاو سورعلا نومعطي طشاولا كلذكو
 .افولح اهيف نم لحرلا دجي نأ نفخيف

 ةريغتم ةحئار هيف نم تش اهملك املف ءاهقشعتي ناك ةفيرظ ةأرما لجر عماجو
 : نيتيبلا نيذه لوقت هيلإ تبتكف

 اآاككآفقىلئوفىسغدق اككافنإىيحخابسبهللات

 الكارخ افضام كارا یسسسنا اكو سم لاف تود غاذإو

 )١( مفلا ةحئار .

 . ديلا (۲)
 . فتکلا (۳)

 . ىرخأ یفکیو ةعاس رطع یذلا ناکلا : روطملا (4)
 ۲٤



 ؟)دعسلا لكأ نأ ةبرجتلا لهأ دنع حص دق هنأ : ''ىدع نب مشیفا لاقو
 .ةهكنلا بيطيو «ةثللا دشيو «ةدعملا سأر ىقني ؛نانشالاو

 دشأ وه امو «فولخلا هنع ابهذأ صلاخلا نابللاو «سبايلا ليبجنزلا نم فتسا نم ناو
 نه

 ىف حيرلا تكر حت ىتم ءًاقيدص نإ نالف اي : هبيبطل لاق هنأ ىضرعلا ميكحلا نعو ۱ ۰ 7 و 2
 امإ نيتنثا ىف هنم نحنف «حجلاعتلا كلذب ديريو همشح سلجم ىف ناك ناو ءاهجرحخأ هنطب

 .هيلع هفيقوت وأ «هنم ءىجي ام ىلع ربصلا

 جرخت ىتلا حيرلل نوكي الف «هفوج غبدي هنإف ؛ دعس نيلاقثم موي لك فتسي : لاق

 : ريهز بتاك ءالعلا نب هللا دبع نب:دمحمل دعّسلا ىف ىندشنأو
 ءاساممألا4ىف حايرألاعينصك داسفو ةنأ فوحلل سيل

 ماع «خرؤم «نمحرلا دبع وبأ ؛ ىفوكلا ىزتحبلا ىئاطلا ىلعثلا نمح نمحرلا دبع نب ىدع نب مثيهلا (۱)

 .پسنلا و بدألاب

 احلاص الصب جني عون, هنم ؛ هقاروأو هقاسب تايليجنلا هبشي تاَيدْعُسلا ةليصف نم تابن : دْمّسلا (۲)

 ىف ةداع ومنت ىتلا تاتابنلا نم ريك اددع لمشت ةلفلفلا تاديحو نم ةليصف تايدعسلاو لكألل

 . ةبطرلا نكامألا
Yo 



 باب
 لبقلاو ةثداحملا بادآ

 : حزلاو ءةثداحلا لامعتسا نم یدنما هرکذ ام امآ ٠

 ؛ لیق امك اذه ءافحا نم ةسناوم ریغب عامجلا : لاق هنأ )طارقس نع یکخف

 نأو ,ةلضاف ناويحلا نم قطان ريغ وه ام نيبو «قطانلا ناسنإلا نيب نوكي نأ بحي هنأل

 اهنع درفنيو «مئاهبلا نع اهب زيمتيل حاكنلا تقو ىف اهب هللا هلضف ىتلا ةنيزلاب لمجتي

 هذه الإ حازملاو ةثداحلا ىف نكي مل ولف «هلعف ىف اهمجهتو «هيلع اهكامهنا ىف اهنيابيو
 هحولا ةرشب ناطسبيو ةمشحلا ناليزي امهو فيكف ءافامعتسا بحول ؛ ةليضفلا

 ام اذإ ناسنالا نأ وهو «كلذ نم لجأ وه ام اهيفو «ضابقنالا نايفنيو «سنألا نائطويو

 ىف هئايحل صقنأ ناك هنم عمتسم كاذو هل بطاخم وهو «هنم وندلا ديري نم ىل هدي

 «باطخلا نم هيلع هدروي ام مهفب هركفت لاغتشال «هبحاص نع لجحلل ىفنأو «هسفن
 ىحتسيف «هنم داري ال دقفتلاو «هيلإ اًعدُي ام لمأت ىلع رقوتيف «هركف عم ىلخ ريغ هنألو
 . ةدئافلا ريغصلاب سيل رمأ اذهو «لجخيو «كلذل

 نأل ؛ فّرظلا ىف یوصقلا ةياهنلا وهف «رطولا ءاضق دعب كلذ لامعتسا امأف

 قلخلا نم سيلو «مدنلا ىلع ليلد هيفو «طاشنلا تیعو «لجخي ام كلذ بقعب توكسلا
 ناك اذإف «هتم هلان ام ىلع امدان هقشاع قوشعملا ىري نأ ؛ فيرشلا بدألاو «ليمجلا

 «قلملاو ةهكافملا نم هيف ناك ام ىلإ دوعي نأ لقاعلل ىغبني انفصو ام ىلع كلذك

 یناشلا ىف داز ناف «هلعفل لبنأو هفرظ ىلع لدأو «بدألل لمكأ كلذ نأل ؛ راشبتسالاو

 . هتوتفل متأو هلضفل ديزأ ناك الوأ «هیلع ناك ام ىلع
 : رعاشلا لاق

 ۱ هلا . هاغروفو لغطحخحلان م احرتسسا

 فول ۱ ةلاو 7 ملا نم , لازسسفلا ام شح تمد

 دافس ىف مامحلل نأ اومعز ناويحلا ىف ىف اوملكت نيذلا نإ : انلوق ةحصب دهاشلاو

 ها ا ةفسافلا مة : ثدحأف «اهيف ملعو انيثأ ىف دلو ؛ینانرب فوسليف : طارقس (۱)
 محن ىفوت .هبولسأب ی هدد . (م.ق۳۹۹)

 . ةبعالملا : شما (۲)

۳۹ 



 حکنآ ىرتعي یذلا تقولا ىف هيرتعي ال هنأل «ناسنإلا ىلع اهب فرشي «ةفيرش ةلح
 هحسكو «هردصب هعافتراو «هحانجط هبرضو «حرفلاو حرملا نم هبو «روتفلا نم سانلا

 ةوقلا نم هيفاميوهو «مودأو ىوقأ هتوهش ىذلا ناسنالل كلذ ىف قوفي ام «هبنذب

 ةياغلا لان نم دج سيلف «ةنسحتسلا قالحألا نم هديري امل قلختلا ىلع ردقأ ةزيمملا

 «حرملاو طاشنلا لاوزو «لسکلاو «روتفلا هبک ری عرف اذإو ,لزغتلاو عنصتلا ىف ىوصقلا

 ناسنإلا لاصح انعمج اذإ انأ ىلع اذه ءرتفأو ناسنإلا اهيف نوكي ىتلا لاحلا ىف ىوقأو
 ةوق نود ثناك بجي امل فيلكتلاو ءءاشي امل عنصقلا ىلع هتوقو ةوهشلا ماوق ىف اهلك

 . مامحلا

 ءاضق دعب حرلاو رورسلا راهظإف دحج "ال ةيزمو «ركنت ال ةليضف هذهف : اولاق

 رفوأو «بدأت رنخفآ نم هنالجخيو ّلخلا نامش ناذللا لازخنالاو ءروتفلا لوزيل رطولا

 ا الو ءاهيف مالكلا هل زوجي ىناعملا لك سيلو «برط

 .بدألل نيابم ءارطالاو «فصولاب بوبحملا ةرماسم

 .فصولاب بيبحلا ناهتما فرظلا نم سيل : ليق كلذكو

 كلذ ناف ۳ 0 ةيدفتلا ا ناسحیتسا TT لجألاو

 .ةيدفتلاب اعم هيلع یفویو «حدملا نع بوني
 .هئیدح و «رهدلا ميدق ىف سانلا هلمعتسا دقف «عامحبا لاح ىف مالکلا امأف

 ی ات

 كيصوآ ین) : :اهجوز لإ اهيدهت نأ لبق اهتنبال تلاق “ةيندملا ىبح نأ يکحف

 :یرفانف كيا) هدب دم وهنا یرظنا «كلذب تسعنو تدعس ۶ ق نإ ةيصوب

 نم ةحراح وأ «كندب نم ءىش ىلع ضبق ناف «اروتفز ءاخرتسا هل ىرهظأو «یزهراو

ا مأ ءاوح : یبح نيم“ ةئيدملا ءاسن تناكو ًاجاوزم تناك : ةّيئدملا ىح (۱)
 ابورض یهتملع اهنال ؛رشبل

أ لقملا یفو ؛ریحتلاو ةلبرغلاو عبقلا اهنم بقلب اهنم ةئيه لک تبقلو «عامحا تائيه نم
 نم قبش

ا ىلإ میرکلا ةحاح :تلاق ؟لمدنی ال ح رجلا ام :اه لیق یبح
 : : . هيلع یدجیال مث ميئلل

۳۷ 



 مع رم < . سس

 ناو ؛تلنافح قیلامج یفربو یادغصلا و دم ریخنلاب كتوص یعفرافا «كحزاوح

 ازهر هتحت نم هيطاعو «ةکر حو اجنغ ىرهظأو «یبرغو ءظفللا یزنکاف «كيلع جلوأ

 هعبصأ سأر یعضو كش نیب انهفرح ىلخدأف یرسیلا هدي یذح مث ؛ةزهرل اقفاوم

 یو «قيهشلاو ريخخنلا ىديعأ مث ىر غو ىزفحت مث كتا باب ىلع

 ىف هری جرح وه اذإ ىتح ريفزو ريمخنب لفسأ نم زهرا هيطاعو هيطبضاف «هئاضفإب

 جا شحافلا مالکلا نم ىرهظأو ءهيمبوأ مث هىرسلا كديب هيذخخف زهر لالخ

 . ظاعنالا ةوق كل وعدي ام «ةءابلل

يغي ال (ٍقبيط ةلالغ ىف هيقلتف «مومغم وهو اموی كيلع لحد ناف
 ةحراج اهب هنع ب

 كدي یلخدأف «كيلإ شه ناف «ريخنلا ىرثكأو «هيلبقو ؛هيمزلاو هیقنتعا مث كدسح نم

 كمك نم هيلخدأف هدي یذحو هیولاو هيرصعاو ؛هركذ ىلع ىضبقأو «همک نم

 «شارفلا ىرداب الاو ءظعنأ نإف «كيتيلإ نيب اهيرج مث كنطبو كردص ىلع اهيعضو

 كديب ىبرضاو كتزيجع هل.ىزربأو كرهظو كنطب ىفشكاو ؛كرهظ ىلع ىقلتساو

 ىوس ىوهي الو «كلذ دنع هسفن كلمي ال هنإف .كفدر ىلع ةرمو كرح ىلع ةرم

 ىف ءطولا نم غلبأ وه ديقب هيديقت الو ءادبأ هيفطعتست ال كن ةينب اي ىملعاو
 بلقلا نإف ههّركتم الو «هيلع ةعنتم ريغ هيلإ هيبيجأف ؛كنم كلذ دارأ وه ناف «تسالا

 هسفن هعم قوت ام )هتلبابو «هعاونأ نم هيرأو ةعفادملا دنع زئمشيو «ةعنامملا دنع رفني

 انايحأ كتزيجع نسع ىفشكاو «هنم تنأ هيعدتساف «هدري مل نإو ءهنم كيلإ بلطلا ىلإ

 ولو هنع ريصت مو «تنبلاو نيالا تعبل تسالا ىف ادحاو تملع ول ىديس اي : ىلوقو

 هاهیلع كيديب ىبرضاو كيتبلإ یفشک او ؛هيدي نيب ىحطبناف كاذ ىلإ به ناف تسبح
 «ًادلجتم الإ كلذ دنع هسفن كلمي ال هنإف ءنوصملا رهوجلاو ,نونكملا ضيبلا اذه : ىلوقو
 هيلع نيردقت ام دشا ىكرفناو .ههحو نيواست ىتح ءاليلق اليلق ىعفراف الاو كرحت نإف

 .فنصلا : ةباب .اهدرفم « تاباب (۱)

۷۸ 



 ٠ .للتساو «رضو بدو مه (9ةذاعمو ر یف ناک ول هنأ هلل اب مسقأف

 الو ؛بلقلل بلحأ ةّماث تسالا ىف ءطولا باب نم ءىش سيل هنأ ةينب اي ىملعاو

 ءاقماو كل لازي ال هنإف ةرم هايإ هيقيذأف ةعبرأ ىلع بصللا ر «بلل بلسأ

 ىدهعتو «فاظنتسالا یف یغلابو (هب یفظنتف « یالاب هینب اي كيلعو ءاقشاع كتولخلو

 وأ اذإف ءاقتوم الإ هانيع ىرت الو ءابيط الإ كنم نمشي الف « «هانيعو هفنأ عضاوم

 «یتایح اب «یئاد اي : كظفل فاعضا نيب لوقو «شحافلا ظفللا نم ىرثكأف .كيلع
 هیاغ اي ءىتحرف اي «یتوهش ای. «یسیبط اي «یبیبح اي ؛يرورس اي «یافش اي ىئاوداي

 «هقرحا «هقیر «هقزم ا «هقرح «هجفعا «هجرحآ جرش هج وأ هبیغ بکر «یئاحر

 ناف كزحعب هيمحزاو «یرفزاو «یرخنا مث : «ینتلتق «هجلوأ هاتسااو .هارححاو «هالیواو

 هيلخدأو كتسا باب یقفو كديب هیذحف هريأ جرح ناف «یزهراف زهرلا نع كسمآ وه

 كمف نم یذحف .هرکذ قیئرت نع أطابت ناف «نوجلا لیبس ىلع كنم كلذ نظي هناف

e 

a له لالخ یف كل لاق وه ناف 

 .تسبح ولو هجرخأ الو تسالا ىف : لوقف ۱

 ؟ وه نيأ : لاقو «لوقلا داعأ ناف

 ةفرعم ىف تنکغت «ةريهش ةدباعو ةريبك ةيفوص «ةيودعلا ليعامسإ تنب ةعبار : یه ةيودعلا ةعبار (۱)

 نایفس لاق اهرصع ىف ةفوصتلا رابک فوصتلا قلاقد ىف اهاتفتساو ءايلاع اناکم فوصتلا قئاقد

 لاق یروشا نایفس نأ ىورو ءاهتقراف اذإ هيلإ حي رتسم ( نم دا الو «ةبدؤملا ىلإ انب اورم «ىروثلا

 .سدقملا تيب ىف تنفدو ه۱۳۰ ةئس تيفوت .هانزح ةلقاو لقو بذكت ال :تلاق «هانزحاو :اهترضحب

 كسئلاو نيدلا ىف هقفتلاو ةغالبلاو ةحاصفلا تابر نم ؛ةيودعلا هللا دبع تنپ ةذاعم : یه ةذاعم (۲)

 ليللا ءاج اذإ ىتح مانت امف هيف تومأ ىذلا ىموي اذه ؛تلاژ راهتلا ءاح اذإ تناك «ةرصبلاب دهزلاو

 «نينمؤملا مأ ةشئاع نع ةذاعم تورو «حبصت ىتح مانت الف اهيف' تومأ ىثلا .ىتليل هذه :تلاق

 ديعبس نب قاحسإو ةداتقو «ةبالق وبأ اهنع یورو «ريسبزلا نب ؛ هللا دبع تبب ورمع مأو رماع نبا

 .اها١١٠ ةنس تيفوت

:۱۹ 



 .راغلا ىف : وقف

 ؟ لمعی اذام : لاق ناف

 .راحبا مصاخي : ىلوقف

 ؛ةبللا ىف هبص : یلوق مث «ريخنلا ىرثكأف «هلازنإ برق اذإف
 ۱ :جرفلاو ءافشلا هيفف ؛جرشلا ىف هبص بکر

 0 0 ؛كاهجو ىلع ىخطبنت ىتح «كقوف وهو ًاليلق ىنماطتف لزنأ اذإف
 لق نع مايقلا نع هيلخت الو كل تفصو امك ديور ا اديور هتحت یزهراو «دحاو نع

 .هبلق نيبلحبو هبل كلذب نيبهذت كنإف «ةعبرأ وأ ةثالث نم

 لبقاف «بلطملا كل تلهسو «بكرملا كل تللذ دق ىنإ : هل تلاقو ءاهلعب تنأ مث

 . ثعش اع ىرم : لاق

 ؛ىوقلا زهرلاو .بلصلا كينلا نم تدرأ اميف ذخف كلهأب تولح اذإ : تلاق

 «نيتفشلا ضعو ءصرقلاو «شمخلاب لوعف ءاهتعرص اذاف «هتسيرف دسألا ةرواثم هرواثو

 تحت نم اهعمجت یتح اهنطب تحت نم كيدي لخدأ مث «كيقتاع ىلع اهيلحر لش مث
 ؛كيبكنم نطابب اهيتبكر نطاب عفرا مث «كعباصأ فارطأب اهییکنم ىلع ضبقاو ءاهطبإ
 اكلد نيرفشلا كلدا مث ءاهيف ىف كناسل لعحاو ءاهيرفش نيب كركذ سأر عض مث

 ىف لمعتساو ءاهيرفشب ةناعلا قصلاف تيضق اذإف «هرخآ نع بيغي ىتح هحبوآ مث ءاقيقر
 نم كزهرتو «قوف نم زهرلا دحأو ؛ةملغو ءاقبش كلذب اهديرتل ريخنلا كلذ لالح
 لبق ثلاث كلذك مث ءأيناث ظعنت مث ءاهّرح ىف هبصت ینح نارفت الو ؛عاقبألا ىلع لفسأ
 دعقاو «هجولا ىلع اهحطباف ءامكشارف ىلإ اعجرا مث ” .ىءاملاب افظنتف اعیمج اموق مث «مايقلا

 هل وأو «نيلت ىتح اليلق الیلق ةقلحلا هب كلداو اهتسا بابو كرکذ قیرو هاهیدحف ىلع

 نم یه زهرتو ادیور زهرا مث ءاهتسا ىف هبصت یتح جالبالا ىف غلابو .زهرلا عباتو
 رم ىلع نسا سی ارح رح ار تشمل

 ىلع ةكراب ريصت ىتح ًاليلق ًاليلق اهنع عفتراو ؛كيلإ اهعفرأ مث ءاقيقر ارصع اهرصعتف

 ىف هبيغ «ةبقثلا ىف هبکسا

۳۰ 



 كلذ دنع حتفنت اهناف ؛اهیبکنم صحخشتو ءاهتنم ضفحتاف اهرمو اهتزیجع عفراو (ةعبرأ

 كلذ ىلع لات الو ءاه ًاعبتم ريخنلاو ءزهرلا دجأو ءاهتسا ىف وأ مث ءادیدش ًاحاتفنا

 «بيطأ هناف ءراهن تسالا ىف كئطو نوكي نأ لفغت الو ءاشلاثو این لمعت ىتح
 .لمعت ام ىلإ رظنت كنأل ؛ نيعلل ٌرقأو «ذلأو «فطلأو

 .ودبلا لهأو ءامدقلا مالك نم وه «مالكلا اذهو

 عامجلا لاح ىف مالكلا اضيأ اوباطتسا مهنإف رضحلا لهأو .نوئدحا امأو
 .اقفتم اعوجسم هب اوتأف هنم تاعجارملا اونسحتساو

 ۲ وه. :ةيراجلل لحرلا لوقب كلذ نمف

 .ینطب ىف : لوقتف
 ؟عنصی اذام : لوقیف

 .ینطق فدنی : لوقتف

 ؟وه نيأ : اه لوقیو

 .یترس ىف : لوقتف

 ۲ لمعی شیا : ل
 .یتّرط ففصي : ةيراحلا لوقتف
 ؟ وه نيأ : لحرلا لوقیو
 کل
 ؟ لمعي شيإ : لوقیف
 .یترکآ بساحي لوقتف

 ؟ وه نيأ : لحرلا لوقیو
 .رصاوخلا ىف لوقتف
 ؟ لمعي ام : لوقیف

 .رصاوق یبعی : لوفتف

۳۱ 



 م امنإ كلذ ىلع ثعابلاو «مالکلا نم هرضحي ام بسحب دلوي نأ هنکع ناسنإ لکو .
 .هنم اهضرغ رحآ غلبت سفنلا داكت ال هنأو ةوهشلا طارفإ

 ناعنالاو راشتنالا ببسو «طاشنلاو ةرهشلا ىعاود اهنإ : اولاقف .لبقلا امأف
 | اميسال تاک رحلل روکذلاو «ثانإلا تاجيهمو تادقرلا نم رویالا تاهبنمو

 يخنلاو «ةداشملاو صلا لمعتساو ؛ةفيعض ةصرقو «ةضع نیتلبق لك نيب لجرلا طلخ
 هب حرفو «ناطبلا لا قلح یقتلاو ناتوهشلا تقفتاو ناتملغلا تجحأت كانهف ةقناعلاو
 .ناطیشلا بلق

 ایقنالا نسح ىلع هيف ةعاطلاب اولدتساو ناذئتسالا ماقم لبقلا ءافرظلا ماقآ كلذلو

 لبقلاب سانلا فغش ىف ببسلا نأ كلذو «حيحص لصأ ىلع عوضوم اذهو ةعباتلاو

 .عاطأ دق نأ ملعتو هاوهتو هبحت نم ىلإ سفنلا نوكسل وه ام
 . را ىلإ بزلا لوسر سوبلا : اولاق كلذلو

 0 .ءانبلا ساسأ نم سأو «هل ببسو «كينلل ةدع یه امعإ ةلبقلا : اولاقو

 .عامجلا قازب ليبقتلا : ىنئادملا نسحلا وبأ لاقو

 .لاجرلا ليبقت ''”ةجفاعملا نإ : لاقي ناكو

 ىميزخلا بوقعي ىبأ لوق ةقفاولا ناونع لبقلا نأ لدي امو
 ليلا باوب ىلع ىوها سفن اي تددس لكتلا هيلع نمو لهتبملا هيلإ نه اي
 لحتراف سمن هيلع تعلط لشفك الإ لجأ دعب لجأ نم یشنکمآ ام ناك ام

 لبقو قاستعا دعب ٍةمشح نم تيقب له لعلو ًاموي فوسو ىسع نم ىسعدو دخف

 : ديمح نب ديعس لاقو

 فتا فآ ىنرض ىردأ تسل رج ىدنعملالااههيأ
 یم ييو ءاليا نم  ىفشاىتتح تال ذأ
 طق كافج وااسسسسانت نإ  ةركدتاسيبامبا يسهل

 )١( عامجلا .
۳۲ 



 1 : رخآ لاقو
 اهماظاهنع لح رددئالق اهنأك موجللاو لبيلب ابو

 اهماسشتحا لازف ارشع اهتلبقو  اهراخ تللح ىح تحربامف
 : ساون وبأ لاقو

 اس هاطعا نك دقامدعبنم هدخ نم ةلبقلاحساماي

 اههأرقيف دخلا ىف كو بأ اهماجعإ فرعي نأ تفخأ

 اههانوحم ان ُْب اذإ انك هك قاذ تفخدقذإ تكول

 اهاطق سس ساهنمماهمالو الهماجع لكل شاكزال وأ

 اههانعم كبهجو ىف ننسحللا ةلبقتات اهيفاتراصف

 ؛صملاو «لیبقتلا لمعتسي مامحلا نابف «مامحلاو ناسنإلل الإ ليبقتلا سيلو : لاق
 .. معاطتلا وه كلذو «مفلا فوج ىف مفلا لاخدإو «فشرلاو

 : رعاشلا لاق

 ديجلاب ديلا رصع معاسطت الإ اهفشرأ شب ذإىديباهطعأ م

 .كديرغت دعباحاصل ناقؤطم ةمعان ءارضخ ىف معانطت بک

 .مرطلا دنع الا هعديال مامحلا ركذو

 .ريفاصعلا رفنب لبقلا زتعملا نب هللا دبع هبش دقو

 . نسحأو داحأو لاقف

 بقه رم رااح تاسلتخمب لبق مكوانل قانع مسکو

 (!!بلطرلا عناسسي ريسطاونلا نسم ةفشئاخ ىهو ريفاصعلا رقت

 : هل دانساب بتاكل دمحم نب دق“أ یورو
 . جادح وهف هيف لبق الو عامج لك : ىعمصألا لاق

 ۱ . ع رزلا ىأ : روطانلا اهدرفم : ريطاونلا (۱)

 قاحس) نب دمحم هرکذ «بتاكلا راشب نب نامیلس نب دمحم نب دمحأ : وه بتاکلا دمحم نب دمحأ (۲)
 ةحاصفو ةغالب باتکلا نم لضافألا دحأ ناكو «ريزولا ىفوكلا هللا دبع ىبأ ذاتسأ وه :لاقف «ميدنلا

 . )595/1١( ءابدألا مجعم . (ةمدانلاو بارشلا) هبتكو «ةعانصو

۳۳ 



 : لاله لاق

 ,مامت ریغل اهدلو تعضو اذإ : ةقانلا تحدح مهوق نم «ةماقتسالا صقانلا : جادخلا

 : ظخاحجملا لاق : لاق ؟"ةمادق نب رفعج انثدح : لاق بتاكلا نیسلا نب یلع یورو

 ,ةراتسلا ءارو نم ءانغلاو «باقنلا ىلع سوبلاو ؛درابلا زرألا لكأ : ةحوسمم ءايشأ ةعبرأ

 .ءاملا ىف كينلاو
 اهنم ىلعألا قد ام «هل اقفاومو كينلل ًاجيهت اهدشأو هافشلا نسحأو : اولاق

 نأل ؛ ترضحا اهيلع ّرصع اذإو «ظلغلا ضعب اهنم لفسألا ىف ناكو تفظنو ترمحاو
 .بذعأو ىلحأ ةفشلا هذه ةلبقلا

 ؛لجرلا مف ةأرملا ناسلو «ةأرملا مف لحرلا ناسل اهنم لاني ةلبق لبقلا ذلأ نإ اولاقو

 كلذو «لحرلا مف اهناسل لخدت اهنإف ؛ةهكنلا ةبيط «مفلا ةيقن ةيراحجا تناك اذإ كلذو

 ةرارحلا كلتو «قيرلا كلذ ردحنيف لحرلا ناسل اهناسل ةرارحو ءاهقير بيصي لاخدإ

 ىوقيو ءامهتملغو امهقبش كلذ ریشیف ةأرملا جرف ىلإو لحرلا ركذ ىلإ نيخستلاو
 .انسحو ءافص اهب اودادزيف كينلا ىف امهتمهنو امهتوهش

 عرزلا ةدايزك هنم ناديزيو مسجلا ىف ناعجني ةرارحلاو قيرلا كلذ نإ : ليقو

 .هشطع دعب بذعلا ءاملا نم ىور اذإ ؛ةيكزلا ضرألا ىف عوررملا

 هيلع هّضعو «هايإ هصم ةدشو «ةأرملا ناسل ىتفلا.ماقتلإ ىف ةعفنملا نإ : رخآ لاقو

 هريأ ىلإ هتعاس نم «ةرارحلاو ةوادنلا كلت ردحنتف ةرارحو ةوادن ىتفلا ناسل بيصي هنأل
 .لحرلا عافتناك عنصلا اذهب ةأرملا عفتنتو

 ةدشو ةبغرلا طرفل هوعدت نأ نهه هقشعو ءاسنلاب لحرلا فلک ةدش نم غلبي دقو
 صعو «همف ىف اهناسل ذحأي نأ نود لیبقتلا یضرب ال نأو صرحلا ةبلغ وأ ,قبشلا

 .ةطرفم ةديدش ةملغ نم الا نوکی ال كلذو ؛اهّرح ىف هناسل لخدأ اعرو ءاهقير

 . ىناهبصألا جرفلا وبأ هنع ىور ءاهريغو ةباتكلا ةعنص ىف تافنصمو ؛قيقر رعش هل .دادغب لهأ نم باتکلا رابک نم بیدآ مساقلا وبأ ؛دایز نب ةمادق نب رفعح :ره ةمادق نب رفعح )١(

۳ 



 لوقي وهو «ةوعدلا ءانبأ نم ًاخيش تعم : لاق باستکلا ةلج نم خيش ٌربخو '
 ؟ طق رح ىف كناسل تلخدأ له : دايز نبا روصنل

 .تلحدأ دقل هلل او معن : لاق

 ؟ همعط ناك امف : تلق

 .ةحولملا : ىل لاق

 ؟ هتحئار تهبش امف «تقدص : تلق

 .كلذل ضرعأ مل : لاق

 ددحجلا هيف مهاردلاك ءاسنلا نأ الإ «راهبلا حير هحير ؛لزغلا لمعتست ۸ كنأل : تلق

 .داقتنالاب مهاردلا ةذباهج فرعي الام هنم نوفرعي ةذباهج نأشلا اذغو «فيزلاو

 ناضمر نب ريرح ناك : لوقي لالدلا بيعش ابأ تعم : رايس نبا ميهاربإ لاق

 ناك املف «كلذ نم زرقتأ ةبرجتلا ةلقو ةيزعلل تنكف را ىف ناسللا لاحداب ىنرمأي

 . ىنم فرعأ هلوسرو هلل اب ناك هنأ تملعف «هتلعف دعب

 .فرعأ ملو هنم بجعأ طق ًامالك عمسأ ملف : ميهاربإ لاق

 نع كلأسأ تسلف «رحلا ىف كناسل تلخدأ اعر كنأ ىنغلب لحرل نيهاش نبا لاق

 . هتحئار نع كلأسأ امنإ همعط

 . راهبلا حير هحير نأ سانلا ضعب معز دقو

 ةهكاف نم وأ ءبيط بارش لبق نم هتحئار تناك اعرو «مفلا لثم ّرحلا نإ : اولاقو
 .فولخلا نم ةمالس بيطف «كلذ نكي مل اذإف «هبحاص هلكأ دق

 لجرلل قفاويف رطعلا طالح اهيف ءايشأب ترفعتسا ةأرملا تناك اعرف رحلا كلذكو

 .اهنم لاحلا كلت

 قاحسال كلذ ترک ذف ءاهتسا ىف ةيراجلا اولبق اعر مهنأ : نيساحخنلا ضعب ركذو

۳۵ 



 ؟ اذه نم ترکنا.یذلا ام : لاقو كحضف «كلذل رکنلاک «)یلصولا ميهاربإ نبا

 ةيراجلا ىف ةباعدلاو نوجا ناك ناف ءاهفدر ىلع وحصأ یتح ةيراحبا لبقأل ىنإ هللاو

 اهرح ىف هناسل لخدي نأ اهب فغشلا ةدشو قبشلا هلمحي یتح اهالوم بلق لهزي هنإف

 . رکنی ال ام اذهو «اهتساو

 نم تحرح «ةينال ةيراح تضرعتسا : لاق دادغبب «ساحنلا سراف نب دمحم ثدحو

 . اهتزيجع ىلع ىدي ٌرمآ تلعجف ءرصقلا
 تکحضف ؛كدي تحت ىنلا ةوكلا ىلع عقو دق عاطم ديس مف نم مک : تلاقف

 .اهنوحب نم ابجعت

 ىنبجعأف ءاشارف كل ىفدر نلعجأل ىنتكلم نئل هلل اوف ؟ كحضي ىذلا ام : تلاقف

 .اهتيرتشاف ؛ اهنوحم نم تيأر ام

 لبقآ حطبنأ تنك دقل هللا هنإف «ىنقلخ یذلاو : لاق ءاهتوعد تبحأ لهف : تلق

 . هيف یناسل تلحدأ اعر تنك دقلو ءاهتسا تلف تنكمت نإف ءرحضت ىتح اهيتيلإ

 هعضومو «نارفص ابأ هانك هب علوي نأ ذارأ اذإ ديشرلا ناك «دمحم ربآ ؛ىلصوملا ميهاربإ نب قاحسإ (۱)
 وهف ءءارظن هيف هل نكي ۸ و همولع رغصأ ءانغلا ناكو ,فورعم رعشلاو بدألا نم هناكمو «ملعلا نم
 ءانغلا ححص ىذلا وهو «رعأتو مدقت نم هب هللا قل قذحأ ءانغلل هتيهارك عم ناكر ؛مهريغو ةنييع ۲ نباو ميشهو ريرضلا ةيواعم ربأ :مهنم ةعامج نع ثيدحلا ىور دق ىلاحسإ ناكو .ةعانصلا هذه مامإ

 اذه یلع ايم اميدق نكي ملو ؛هدعب دحآ هب قلعت الو «هلبف دحأ هيلع ردفی | ايي اهزيمو فا 7“
 . )۹: ۲۱۵۱/۲)ءابدألا مجعم هتهرت رظنا . سدا

۳۹ 



 و م ©

E0 ۱  

 لاجرلا. قالخأ نم ءاسنلا هراتخي ام
 اقودص ات ًاعاحش لحرلا نوکی نأ : لاجرلا قالحنآ نم اا یوهی یذلا

 «نهنولت نم هيلع دري امل ًالمتحم امیلح ءدعولاب ايفو ءاحاّرم ,لزفاب ًریصب «قطنملا ولح
 نوكي نأو ءبيع هدسح ىف سيل ةقلخلا نسح تالا يظن نوكيا نأو «نهتراعذو

 نم ًابنجتم نوكي نأو ءردصلا قيض الو «مربتم ريغ «ةحاحلا ىلع انيعم ناوخإلا ريثك
 .فصولا نم مدت اميف هلكاشي نمل لب «هيف ريح ال نم لاو «عاضوألا ةرشاعم

 فيظن «نيلحرلا فيظن «نیدیلا فيظن لحرلا نوكي نو «نهنم ةدوملا ىعاود نمو
 ام ًاملاع «ةنطفلاو بدألل ااو ةدوملل الوبف «لالا ريثك ارد بحر «بايثلا

 .نهرومأب ًافراع ؛نهقفاوي

 ظ. مل هلاوحأ ىضرمو «هقالحأ دومحمو ههجو لامج ىف اغلاب ناك ول لجرلا ناف
 «لامحلا ىف فصولا نم مدقت ام فالخب ناك ناو نهرومأب هتفرعم دعب الإ ءاسنلا دنع

 دیره ها ایا نهتقفاولو الاغ نفاوحاب ناکو

 : ةبستکم ةئالث اهنمو «ةيلصأ ةئالث اهنم ,لاحرلا نم ءاسنلا اهدمحي لاصخ تسو

 .ركذلا بیط نوکی نأو ءرطخلاو «لامباو ؛ةقلخلاو لقعلا نسح : ةيلصألاف
 .بتكلا ةءارقو «ةفاظنلاو «ةبترملاو ءىنغلاو ءرعشلاب ملعلاو ؛ةعانصلاو «بدألاب : بستکلاو
 ؟ ءاسنلا ىلإ بحأ لاحرلا ىأ : بحابحو ناجربل ليقو

 .ديتعلا لمعلاو «ديدشلا مضلاو «بطرلا ندبلاو ؛ليوطلا عاتملا وذ : اتلاف

 ابوضغ ایم «كلذ ىف فرسم «رویغ نوکی نأ : , لاحرلا نم ءاسنلا ههركي ىذلاو

 نع ضرعأ اهغلب اإ ىتح ؛ةجاحلا ببلط دنع ًاعرضتم ؛ةمعللل اروفك ءانابج أطيل

 .اريقف ءالوكأ «بايثلا سند «ىنأتلا ليلق «لقعلا فیفع ةمحرلا ليلق نوكي نأو ءاهبحاس
 . ءاسنلا هتضغبأ لحر ىف تناك اذإ اهضعب وأ «لاصخلا هذه ناف

۳۷ 



 باب
 شرتفملا بادآ

 نوکی نأو ؛لعافلا وحن قدی الو .هرظن ىفخي نأ : لاعفألا نم بحتسي ىذلا

 حزلاو نوحاو ةعالخلل ًالصاوم

 ظنلا تومو مالسکلا ةي طالسخلا دنع كم یسسیجمیو

 عامجلا لاح ىف وهو ءاميسال ءايح هيلإ روظنملل ثدحي رظنلا صوخش نأ كلذو

 .مهتاولخ نكامأ نم شرفلا دعبآ ةلعلا هذهلو ؛عبطلا ىف بک زنی هنم ءايحلا ىذلا

 . هتقم ىلإ كلذ هاعد اعرف ؛ةروصلا كلت ىلع هل
 ةلاحلا یهو ءاهلازنإو عاملا تقو ىف اهينيع ضمغت نأ ةأرملا ةداع نم ناف ًاضيأو

 . بأدي اهو ءدصقي اهايإ ىتلا ةياغلا هنأل كلذ بحي لحرلاو «ةبولطملا

 نم ةساح لكك نأل ؛ ةؤرملا مامتو «ةرسلا لامک وهو (ةءابلا دنع عماجا مالك اکو

 فنألاو ءفشرلا ةذلب مفلاو ءرظنلا ةذلب نیعلاف «ةذلب ةلوغشم نوکت لعافلا ساوحو
 كلذ ناك اذإ امیسال بوبحا ظافلأب ةعتمتم اضيأ نذألا نوکت نأ جاتحيف «بيطلا ةذلب

 نسحي ءاذاذتلإ هظافلأب ساوحلا عامتسا ىلإ ركفلا فاضني هنإف ,بلقلا بلخي ام مالكلا
 متيل ؛ دحاو صخش ىف ةقرفتملا تاذللا دجي نأ ديري ذتلملا ناف «ةذللا لماكتتف «هانعم
 : ةفيرش ةدحاو ةروص امهعامتجاب

 : رعاشلا لاق

 ىرسكذىل جاه اهيأ یردآ انا امف عر كنم تلح ىسم عسبرأ یسلو
 یردص ىف با ما ىعم ىف قطنل ما یسمف یسف قسیرلا ما ینیع ىف كهجوا
 : لاق راكب نب ريبزلا نع یورو
 رسوم نب ىلع یل لاق : لاق سحتتی ناكو ؛یکلا ليئارسا ىبأ نبا ینندح
 .دلولا اهنم سمتلأ ةلماک ةليمج ةيراح ىل رظنا : مالسلا هيلع " اضرلا

 بقللا ءنسحلا وبأ قداصلا رفعج نب مظاكلا وم نب ىلع : وه اضرلا ىسوم نب ىلع (۱)
 ګا . م۸۱۸ ها۲ ۰۳ ةنس ىفوت ؛هتنبا هحوزو هدعب نم ةفالخلاب هيلإ دهعف «یسابعلا 1 1 ها را لهأ ةداسلا ءالجأ نمو «ةيمامإلا دنع ةيرشع ىنثالا ةملألا نما 2 لاب بقلملا «ع | وبأ قداصلا رفعج نب مظ ىس ۱ ١
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 .هتیتآ مث «رانيد یتئاع. ةيراجب هتنح نأ ىلإ راتحأو هل قونتأ تلعجف : لاق

 ؟ هللا كزعأ ةيراحجلا تيأر فيك : تلقف

 .ًابيع اهيف نأ الإ ةهرافلا اهنإ : لاق

 ؟ وهامو : تلق

 .ريغت ال : لاق

 نب انهش هل عرق بينا, تفرخ را تام اندنع تناكو : ريبزلا لاق

 .اههجو ىلع اهنن فعض تغلبف ةوهشلا نيعي اع ةلمكتو

 هعنغو هتصقرو «هتغانو «هتبعادو لحرلا تبعال ؛ ةبرحب ةلقاع تناك اذإ ةأرملاو

 امك هقورع ىف رورسلا كلذ ىرسيف رورسم ناّير ناعبش وهو ماني ىتح ؛ هتعضرأو
 .مهلا ىرسي

 اهقورع ىف رورسلا كلذ یرسیل دوعلاب برضلاو ءانغلا ىلع مانت كولملا ىرت الأ
 . ناهذألا نع حیورتلاو نادبألا ةرامع نم كلذ نأ ىريو ءاهرودص ىف بيغيو

 تون ىتح انللعت ةنحدم عامسو كوللا سلغ لحتنا نيح : ىنابيشلا لاق كلذلو
 . سراف كولم ىنعي مجعلا موانت

 .برعلا كولم نم كلم وهو ءعامس ىلع الإ ماني ال ؟)رذنلا نب نامعنلا ناكو

 (9هاوعلا نب ريبزلا ةئبا ةلّمَر هتمزلأ ام «شزتفملا بادآ ىنسأو «ةءابلا بادآ رخفأو

 ولف «هيف ريظن اهل الو «هيلع ديزي دحأ ال اغلبم كلذ ىف فرظلا نم تغلب اهناف ءاهسفن
 . كلذ قحتست تناكل كلذ ىف لثملا اهب برُض

 تناك «ةيلهاجلا ىف ناسغ لآ كولم نم «ىناسغلا رذنملا نب ورمع نب نامعنلا : وه رذنملا نب نامعنلا (۱)

 رصقو «ناروحب ءاديوسلا رصق ىنبف (م19157 ةنس اهيلو ءاحنألا كلتو ندرألا ربعو ناروح هل
 . (۳۸/۸) مالعألا .براح

 ناورم نب كللا دبع نأ كلذو «ةيواغم نب ديزي نب دلاخ اهاوهي ناك : مارعلا نب ريبزلا تنب ةلمر (۲)

 لاق دقو اذیدش ًاقشع اهقشعف «ةلمرب رصبأ ذإ تيبلاب فرطب دلاخخ انيبف «ديزي نب دلاخ هعمو جح

 ًابلق ةيريبز مهبم اهتریعت ینناف اهيف موللا ىلع اولقأ . ًارعش اهيف

۳۹ 



 ؟ ادهاش كحوز ناك اذإ نینوکت ام لزهأ كلام : اه ليق هنأ

 :نطبلا ةرقرق نمأت ال اهنأل كلذب اهجوز عضابت ال ةرحلا نإ : تلاق

 : بتاکلا سنوي نب ىلع نب نسحلا ثدحو
 نرسل لات دل ني ی يا لو رس ل حشا لا

 . هسلحب نم ابيرق هجرخم ناكو «ىنثملا نب دمحأ هل لاقي ءانل
 ةيراجلا تعمس «حيرلا كلت تحرحآ نإ ىنأ تملعو جرخملا ىلإ تمقف : لاق

 .ةحيضف اهدنع ترصو

 .تدحو ام فشكف ءاعدلا ىف تصلخأو «هلل ا ىلإ تعزفو ةدعقملا تکرتف : لاق

 عم اهلثم باتتحا ىلع ثعبتو «لاحلا هذه ةحابق ىلع انلدي ؛ همدقت امو ربا اذهو

 .ةعحاضلا دنع ٍةَلَذ نم ىقوتلاو «قشعلا لاح ىف ّلخلا

 «قشعلا نم هبلقي ام بهذي نأ ناسنإلا دارأ ىتم هنإ : لاق سّروغانيف نأ ىلع

 كلذ ناك اذإف «هتعاس نم اهالس اًسفلا هنر موز هنإف «هبناجب هتقیشع عحضیلف

 ةمراصم ىلإ ىدؤي ام , سارتنحالا نم فرشآ ةلع ةءابلا بادآ یف سیلف .كلنک

 .ءادوألا ةهباجو یاقدصأالا

 هدقفت اعیج نیکاسلا ىلع بجي هنأل انه اه هضعبو مدقتلا بابلا اذه ىف هذللا انمسق دقو

 هلعفت ام لک و «بثاكلا سنوي ىبأ ربخو «ريبزلا ةنبا هلمر ربخ كلذب دهاشلاو «(مهسفنآ نم
 .فرظلا قوقحو بدألا نم وهف ءاهنم لحرلا اهيهتشي ىتلا لاعفألا نم ةأرملا

 هیهتشت ام كطعت و كنم هیهتشت ام اهتيطعأف ةأرلا تحکن اذإ : مهضعب لاقو
 .اهکاسم) نم لثمأ اهقارفف ؛اهنم

 ریختن اهنم ناک و هللا دبع نب ةحلط تنب ةكتاع هتأرما ءرمعم نب هللا دبع ءىطوو
 ؟ كلذ نع تلئسف ىوق طيطغو قیهشو ريفزو

 . ةرامح طلاح امنإ اهجوز دقتعيلف «ةراخن ةيراحلا نكت مل اذإ : تلاقف
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 ایرو ا
 . .خوبر اهنأ لحرلا مهوتيف تدد و «ةدحاولا تش
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 لشم متخُمخ عماح اذإ ةحاد نبا اذه ناکو «ةيراجب جورت ةحاد نبا نأ : یکحو

 تهبشت یشح «طیطفلاو ریحخنلا فلکت نم اهتداعب ةيراحلا هل ضرت ملف «سرفلا ةمحمح
 . داّسحلا ضعب هيلع منف «هدنع تیظحف 20خوبّرلاب

 : هل ةملك ىف ةحاد نبا لاق : لاقف

 خور ةمسشوم نع ىكحتو ىزهر نبع رسختتو ىسنبلكتو

 ءاهحوز وهو اهعماجي هللا دبع نب رمعو «ةحلط تنب ةكتاعل ةأرما تعمسو : لاق

 .كلذ ىف اه تلاقف

 .ريفصلا ىلع الإ برشلا بحت ال باودلا نإ : تلاقف

 ؟ ةولخلا دنع ةأرملا نم بحتسي ىذلا ام : ةنيدملا ىب ليقو

 .اريخن اهميشاينلو ءاطيطغ اهقلحلو ءاريرص اهجرفل عمسي نأ :تلاق

 : شاقنلا یورو
 تعمم : لاق «هل دانساب قاحسإ نب ميهاربإ انئدح : لاق .ناحیش نب دمحم نع

 ؟ عامجلا ىف ريخنلا نع ركب ىبأ نب دمحم نب مساقلا لأس ًالحر
 . اءاش ام ناعنصیلف ءايلح اذإ : لاق

 . ارجن ناك «بيسملا نب ديعس نأ : یورو
 .سرفلا ةمحمحك ةمحمح ىف ذحأي نكلو ءالف ريختلا امأ : لاقف

 . ةعماجبلا دنع هب ساب الو «هيلع بقاعأ ؛هفس ريخنلا : لوقي سنأ نب كلام ناكو

 نإ : تلاقف حابر ىبأ نب ءاطع ىلإ تءاج ةأرما نأ : ىكملا سيق نب رمع یورو

 . عامجلا نع رخنأ نأ ىنرمأي ىحوز
 .كحوز ىعيطأ : لاق

 )١( عامجلا دنع اهيلع ىشغي ىتلا ةأزملا : خوبرلا .
٤١ 



 لشم منحمخ عماج اذإ ةحاد نبا اذه ناکو «ةيراجب جورت ةحاد نبا نأ : یکحو

 تهبشت یتح «طيطغلاو ريخنلا فلكت نم اهتداعب ةيراحلا هل ضرت ملف «سرفلا ةمحمح
 . داّسحلا ضعب هيلع منف «هدنع تيظحف 2)خ وباب

 : هل ةملك ىف ةحاد نبا لاق : لاقف

 خورام يوم نع ىكحتنو  ىززهر نع ربخدتو ىسسبلكتو

 ءاهجوز وهو اهعماجي هللا دبع نب رمعو «ةحلط تنب ةكتاعل ةأرما تعمسو : لاق
 . هلثع عمسي مل طيطغو ريخن امهو

 .كلذ ىف اه تلاقف

 .ريفصلا ىلع الإ برشلا بحت ال باودلا نإ : تلاقف

 ؟ ةولخلا دنع ةأرملا نم بحتسي ىذلا ام : ةنيدملا ىب ليقو

 رخت اهميشايخلو ءاطيطغ اهقلحلو «أريرص اهجرفل عمسي نأ :تلاق "
 : شاقنلا ىورو

 تعم : لاق هل دانسإب قاحسإ نب ميهاربإ انثدح : لاق «ناحيش نب دمحم نع

 ؟ عامعبا یف ریخنلا نع ركب نبأ نب دمحم نب مساقلا لاس الجر

 . اءاش ام ناعنصیلف ایلخ اذإ : لاق

 . ارخن ناك .بیسلا نب ديعس نأ : یورو "

 .سرفلا ةمحمحک ةمحمه ىف ذخأي نکلو ءالف ريخنلا امأ : لاقف

 . ةعماجملا دنع هب سأب الو «هيلع بقاعأ ؛هفس ريخنلا : لوقی سنأ نب كلام ناکو

 نإ : تلاقف «حابر ىبأ نب ءاطع ىلإ تءاح ةأرما نأ : یکلا سيق نب رمع یورو

 . عامجلا نع رخنأ نأ ىنرمأي یحوز
 .كحوز ىعيطأ : لاق

 )١( عامجلا دنع اهيلع ىشغي ىتلا ةأزملا : خوبرلا .

٤١ 



 : شاقنلا نعو
 نإ : تلاقف «سابع نب هلل ا دبع ةأرما تنآ : لاق یامربلا ىيحي نب دمحم انثدح : لاق

 .یناریج كلذ فرعیف ىنأرما عماجأل ین] ۰ لاق هنأ مهضعب .نع ىورو

 ظملتت اهنأك «ةعماجملا لاح ىف اهاتفش نوكت نأ ةأرملل ىغبني : ىدنها طقره لاقو.

 إلو «ةدحاو ةلاح ىف ناشعفدلا ىقتلت ةلبقتسم ركذلاب عفدلا دنع “"ةرقح نكيلو ًاقيش
 امض همضتلف ءاهحجرف نم ركذلا جارحإ لحرلا دارأ اذإف !دیدش ارقح هتحت نم رقحت

 .هجارخإ ةعرس نم هنكمت الو ءادیدش

 : لاق یشافا خاص نب كللا دبع ثّدحو

 یتح ءاسنلا نم رثکتسا دق ناکو ءاركفم هسفنب الخ دق یسوم نب یسیع امنیب

 مث ةوق هل دجي ال نأ فاحو «هسفن تكر حتف «ناح اهنأك ةيراج هب ترم ذإ «عطقنا

 سلحا كلذ اهنم سلحو «اهعراص املف ءالا عامتحاو كرتلا لوطل ةوقلا ىف عمط

 هيلقل بطاحخلاک لبقأف ءرتف هرکذ املف «هلاح نوکی فيك زجع نإ هلاب ىلع رطح
 لشع. ینیشغتو «ینلذخت مث بکر لا اذه ىلع ىنلمحتو «سلجبا اذه ینسلجتل كنإ : لاقف
 ىف لصح امل هنأ كلذو «لبقُي ال ام لمعتسا ام لجخلا ةربح الول هلل او الف ,لذلا اذه
 : اش لوقی نأ اهلبق نم الإ نكي مل زجعلا نأ اهمیهوت ىف ليحلا غلبآ یأر لاحلا كلت
 كنأك یتح «كسفن ىلع ینیعت الو كديسل نیفدهتست ال مث ةلقث تنأو ىل نیضرعت
 نم وأ مجعلا كولم تانب نم تنك ولف «كلم ىلع ردقي ال ةقوس وأ «كهبشي دبع دنع

 : لوقي أشنأو

 لاو زسجعلا نيب كلهت سفلاو ةزجاسع بابسسألاو عممطت سفللا

 .لالدلاو جنغلاب نسحلا ةدوح نوفصاولا رثك أ دقو جنغلا ةأرملا نم بحتسيو

 : طغضلاو ) فقولا . رقحلا (۱)

 ف



 هلألح ىف لاطو ؛ريمخنلا هيف رثک ان جنغلا : تلاق اهنآ ةيندلا یبح نع رکذو
 ؟ .ریفزلاو سفنتلا

 .جنغلا عامحلا سأو سأ ءىش لكل ءءاسنلا لمجأ نم ثناک و ؛ ()ةعرافلا تلاقو
 .جنغلا اهملعف اهدنع جنغ ال ةَرح وأ ,ةكولمم ةيراجب ترفظ اذإو : اولاق
 یهو ةكوش وأ ةرباب اهسخنتو ءاهنم ةلفغ ىلع درابلا ءاملا اهیلع شرت نأ وهو

 ىلع عبطتت اهنإف ملعت ال ثيح نم ارارم اهيلع كلذ نمداف «رفزتو رخنت اهنإف ةلفاغ
 .جنغلا

 . ًائيش نثدحأ دق ءاسنلا نإ : ةيندملا ىب ليقو

 رخ امو : تلاق

 . ریخنلا : ليق

 ليإ نم ريعب فالآ ةثالث اهنم رفنف «لحر تحت ةرخن ترخن دقل هلل او : تلاق
 امف «نافع نب نامثع نامز ىف كلذو ءاههحو ىلع تّرمف «دبرملا ىف تناك و «ةقدصلا

 ٠ .نآلا ىلإ اهب اوقالت
 ؟ ىهشأ اف نوكيف «لحرلا ةأرملا ليمتست ءىش ىأب : ىنئادملل ليقو

 «ةاتاوملاب لاجرلا ليمتست اهناف «ةمهن كينلا ىف اهو «ةباش ةأرملا تناك اذإ : لاق

 ةرثألا هنم یرست ىتح ؛ هتعباتم ىف اهسفن ذحأتو .داهتحاو ةبحمو ةدومو قداص بحبو

 .بيرقو میم لكو «بألاو مألا ىلع بحلاو
 فرظلاو «ةبرشألاو فحتلاو معاطلا عاونأب هليمتست اهنإف ةلهك ةأرملا تناك اذإف

 .لوقلا نم.هيلع ردقت امو فطللاب برقتلاو لمحتلاو

 «شقربتلاو فيظنتلا ىلإ كينلا ةذلب رفظت نأ تدارأ نم جاتحت : ةيسرافلا تلاقو

 رظنلاو «قطنملا ةماخرو لوقلا ىف عوضخلاو مهتبعادمو مهتهكافمو «لاحرلا ةحلاعمو

 ديحت تناك «ىسابعلا رصعلا ىف برعلا رعاوش نم ةرعاش : ینابیشلا تلصلا نب فیرط تدب ةعرافلا (۱)
 . رخص اهيخأل اهيئارم ىف ءاسنخلا:ليبس كلستو «رعشلا

۱ ۳ 



 «مهيلع اهسفن ضرعو «مههوحو ىف مسبتلاو «ةرم ةقراسمو «ةرم فرطلاب قادحألاب
 افظنم اقولحم اهبکر لازت ال نأو «هجیهیو ي دايس «مهب سانقتسالاو

 ناك نإ اهرعشلو لساغ اههجولو اهدسبو تغبصم اهبايثو تلحرم ةبضقم اهبئاوذو

 اذإو .بیطلا سأر هناف «درابلا ءاملاب موي لك ىف كترلا لمعتست نأو .ةطقال اهتجاح هيف

 ةحضافلا ل اللا نم بيطلا نهدلاب هبيطتو ءاهسأر لسغب أدبتلف كينلا تدارأ

 لحكلا لمعتست مث «مفلا هب بيطي ام غضمت مث «لالخلاو كاوسلا لمعتستو «ةحئارلا

 .كينلا جييهتل ايعاد هنإف

 : ءالعلا نب ورمع وبأ لاقو

 ةينب اي : اهل لاق «هيلإ اهادهأ املف ةرارز نب ديعس نم هتنبا ورمع نب رارض حكنأ

 .نيتلضفلا هيلع ىكسما

 ؟ نيتلضفلا امو : تلاق

 .ةملغلا لضفو مالکلا لضف : لاق

 ؛نامزلا لكأ ىف الا ,نسح ءىش لك ىف قفرلا : لاقف مهضعب ثدحو
 .عامجلاو«خيطبلاو

 : لاق هل دانسإب سابعلا نب دمحم ثّدحو
 الج ركذ دق ذإو «دربت ىتح ةأرملا دعقم لحرلا دعقي نأ هرکی باطخلا نب رمع ناك
 نآلا ركذنلف یافرظلا رابخأو «ءاملعلا مالك نم هعمج نكمأ ام انرصتخاوةءابلا بدآ نم

 .كلذ ىلإ ةجاحلا دنع لمعتستو «مونلا ةلاح ىف جرخت نأ حايرلا عنمت ىتلا ةيودألا
 رذبو سبایلا جئايزارلا رذبو «نوسينألاو ىطبنلاو ؛یمورلا سفركلا رذب : یهو

 ام عني هنإف مونلا لبق برشيو قحسيو دحاو مهرد نزو «ناک اهيأ نم ذخوی ؛تنشلا

 . انفصوو هانرکذ

 اطعسملاو فنألا نم نييئابجلا دحأ ىف نوكي هنأل كلذب ىمس طعسملا وه :ءاخللا اهدرفمو خلاخللا (۱)

 .ءاعو
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 باب
 ةءابلا ىلع ىوقي ام

 نوكي ىلا ىه لادتعالا نع تلاز اذإ ةءابلا نع فعضلا اهب نوكي ىتلا بابسألا
 نألو لدتعم ردقب ابطر اًراح ىنملا ناك اذإ نوكت ةوقلاو «تلدتعا اذإ هيلع ةوقلا اهنم

 فعضو ىنملا رادقم ناف ؛اسبای امهجازم ناك اذإ هناف ؛نييثنألا ىف وه امنإف «ىنملا دلوت
 ارئاغ نوکی نأ ىغبني هنإف «ةكرح هل تسيل دماج دراب هنالو هتلقل هتلقل ةءابلا نع اهبحاص

 ةرارح ليلدو :ةيعوألا كلت نم ندبلا رهاظ ىلي ام ىلإ ىرحي الو ردي الف هتيعوأ رعق ىف
 رعشلا تابن ةعرسو ةروکذ هدالوأ رثكأ ابجنم لحرلا نوكي نأو «قبشلا ةدش نييثنألا
 ءاظيلغ ىنملا ناك ةسوبيو ةرارح نييثنألا ىف تعمتحا ىتم ؛هظلغو هترثكو «ةناعلا ىلع

 هبحاص ناكو ؛نیذحخفلا ىلإ ةرشبلا رعش ريثك مالتحالا عيرس قبشلا ريثك لحرلا ناكو
 تعمتحا ناو «هب ٌرضأو هسفن ىلع لمح نإو ءًاعيرس عطقني هن أ الإ عامجلا ىلإ اعرسم

 بحاص نم عامحبا ىلع ربصلا اذهو «رزغأ ینلاو رثكأ رعشلا ناك ةبوطر ةرارحلا عم

 نإو «هنم عاتتمالا هّرض امير ةفصلا هذه بحاصو «لقأ هررضو سبايلا راحلا جازملا

 «تابلا ءىطب ًاريسي ًاقيقر ةناعلا ىف رعشلا ناك دربلا عم ةبوطر نييثنألا ىف تعمتحا

 عم دري عمتحا ناو ءاثانإ هدالوأ رثكأ ناكو «قبشلا ءیطب كاردإلا ءىطب هبحاص ناكو

 ىنملا نأ الإ ةبوطرلاو دربلا هييثنأ ىلع بلغ نم لاح لثم جازلا اذه بحاص ناك سبي
 .نييثنألا تاحازم هذه لقأو «ظلغأ نوكي

 .نيفنص ىلع ةيودألاو ةبرشألاو ةمعطألا نم ةءابلا ىلع ىوقت ىتلا بابسألاف

 صقن اذإ اهيلإ جاتحيو ىنملا رادقم ىف ديزي ام : امهدحأ

 هزررسي ىتح هردي نأ نع هترارح ترصق اذإ اهيلإ جاتحيو هرديو هنخّسُي ام : رخآلاو
 ىتلا ءايشألا نأ ناب دقف «كلذك كلذ ناك اذإو «ندبلا رهاظ ىلي ام ىلإ هتيعوأ رعق نم

 : نيتفص ىلع ةءابلا نع عطقت

 .هينفيو ىنملا نم اهنم صقني ام : اهنم
 ئسلع رصتقی نأ ةءابلا نم ةدايز ىلإ جاتحا نمل ىغبني سيلف ؛هدمخیو هدربي ام : اهنمو

 نأ .ردقي مل هنم صقني ام فرعي مل نإ هنأل ؛هنم صقني ام ةفرعم نود هبف هديزي ام ةفرعم

to. 



 بنج ىلإ هنم جوحأب باوبألا نم باب یف.هعفنی ام لامعتسا ىلإ ناسنالا سیلو «بنتج
 معاطلا ىف سانلا هلمعتسی ام ءیشلا ناك اذإ امیسال بابلا كلذ ىف هرضی ام

 .براشلاو

 ىف ةعفتلاف «عفانلا نم راثکالا نم ريخ راضلا نم لالقالا : ءامكحلا ضعب لاق دقو
 :لاصح ثالث هيف تعمتحا ام ىه هرثکتو ىنملا دلوت یتلا ةمعطألا

 .ءاذغلا ريثك نوکی نأ

 .اثحاب هديزي اميف نوكي نأو

 .ىنملل امام هرهوج نوکی ناو

 رثكي ام هنم دلوتي ۸ ءاذغلا سفن نم هرهوج ىنعأ ؛لوضفلا ريثك ىنملا نأ كلذو

 هضايب كنلذ ىلع لديو «ةوغرلاك-نيطلتخم ةبوطرو حير نم ةبكرم ىنملا ةعيبطو «یتلا
 ةجزامملا حيرلا یشفت دنع هضايب هضايبو ءاراح ثبل اذإ هلالحتإو «ج رخ نيح هعامتحاو

 تشبل اذإف «حير طلاخت ةبوطر نم اهدلوتو ةعمتجم ءاضیب اهارت ةوغرلاک «ةبوطرلا كلتل

 «لالحنالاو ةقرلا ىلإ ةبوطرلا تعحرف عامجالاب ضایبلا كلذ بهذ حیرلا شفني یتح

 ماعطلا نوكي نأ بحو حير نمو مکحتسلا ءاذغلا سفن نم ةبوطر نم ىنملا دلوت الولو
 ةعيبط ءیشلا ىلإ برقآ ءیشلا ناك املک و «حايرلل ادلوم ءاذغلا ريثك ىنملا رثکی ىذلا

 ًامئالم یتلا دلوي یذلا ماعطلا نوکی نأ بجو كلذلف «عرسأو لهسآ اهنم هدلوت ناك

 ۱ .ینلا ةعيبطل هرهوح ىف

 ناك نإ «رثكأ وأ نيماعط نيب فلؤي نأ رداق وهف «ینلا دلوت ةمعطألا نأ فرع نمو
 .ىنملا دلوي نأ غلبي ال امهنم دحاو لك

 دقف وه ام دربلا ىلإ ىذلا ءاذغلل دلوم «حایرلا ريثك یلقابلا نأ ملع نم :كلذ لاغم
 ینملل ًادلوم ماعطلا نوکی اهب ىتلا ثالثلا لالخلا نم ناتلخ هيف تعمتحا دق هنأ ملع
 هذي نينتلخلا :نيتاه ةهح نم وهف حایرلل دلوم ءاذغلا ريثك كلذو ةدحاو ةلمج مدعو
 ءینلا رهوجل مئالم ريغ هحولا اذه نم وهف هراجب سيل هنأ الإ ىنملا رثكي ام بهذم
 امئالم نوكيل هيلإ جاتحي ام ردقب ةرارح هبسكي ام هيلع لحدي نأ هل لكألا جاتحيف
 1 .ىنملا ةعيبطل

 اهیف سیلو 3 راح لقافشلاو «لیبحبزلاو (لفلف ؛راذلا ىف ىتلا ةعيبطلا نأ ملعي ىذلاو
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 .ةءابلا ىلع یرییو ىنملا دلوي ام

 وه ام قيرط نم ملع دقف «ءاذغلا ليلق هنأ الإ حايرلل دلوم راح لقبلا نأ ملع نمو
 ربصقیو «ىنملا دلوي ام بهذم بهذ دقف «حايرلل دلوم هنأ قيرط نمو «هتبوطر عم راح
 ؛ىلوحلا محللا لثم ارك ءاذغ هل ام عم طلخ اذإف یاذغلا ريثكب سیل هنأل ؛كلذ نع هب

 .ثيتلحلا كلذكو ینلا دلوتل اهيلإ جاتحي ىتلا ثالثلا لالخلا هيف تعمتجا هقوف امو

 نم ملعي وهف «حايرلل دلوع سيل ءاذغلا ريثك ذيذل راح ربونصلا بح نأ ملع نمو
 ناكو كلذ نع هب رصقي هنأل ىنملا رثكي ام بهذم بهذي هنأ هتذاذلو هترارح قيرط

 لشم «تاهجلا نم ةهجي ىنملا دلوتي راضب نوكي نأ ريغ نم حايرلل ةدلوملا ءايشألل قرفي

 رثكي ءاذغ هنم دلوت «ربونصلا رمث هلبقو هدعب لكأو ءىش هنم برش اذإف «بنعلا ديقع

 غامد لك ناف «ريفاصعلا ةغمدأو «ماظعلا خمو «ةقيقرلا ضيبلا ةرفص ىف كلذكو «ىنملا

 ةرارحلا نم ةلمج هغامدلو راح رئاط روس ر هدرا هنأ الإ كلذ دلوي بطر

 .هنم ادرب لقأ وه ام ةرارح اهب ىواست ةّصحو هندب ىف ىتلا

 دلوم ءاذغلا ريثك هب ىنعأ ثالشلا لالخلا هيف تعمتجا دق صمحلا نأ ملع نمو

 ديري «هريغ هب طلتخي نأ جاتحي ال ینلا دلوت ىف ناك هنأ ملع دقو «بطر راح حايرلل
 خم اهطلاخ اذإ اميسالو ء«ةطنحلا ةسيره نم بيرق دارفنا ىلع هجازمو «ىنملا ىف

 .ماظعلا
 .ةءابلا ىلع نيعت ىتلا ةمعطألا ىلع لوقلا نم ةلمج هذهف

 .امهنم هرهاظ ىلي ام ىلإ ندبلا نطاب ىلي ام «هدربتو هترارحب هردت نأ امإ

 لاصخلا هذه عمتجت ام امهنیب دلوتيف «ناسنإلا هلوانتي ىذلا ءاذغلا طلاخي هنأ امإف

 . هءابلا ىلع ةنيعملا ةيودألا لاح كلذكو «ثالثلا

 : ةءابلا ىلع هنيعملا ريقاقعلا

 رزب «فرحا ءولحلا طيبنقلا نارفعزلا ريفاصعلا ناسل .دیروت «نوسينأ «ةرحبألا رزب
 احرق «رقاعلا .كردوفلا «لفلفرادلا «بلعتلا ىّصخ ,روقنقسلا یلک «ثاغمل «ناتكلا

 لجعلا بيضق «ىشحو رام یّصح «دسالا مش «ناجنلوخلا «ةبعللا ننمهلا
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 ,ةبطرلا رزب ءكّسحلا «ديدحلا هب أفطُي یذلا ءالا «نطقلا بح بل «تيتلحلا ؛لفلفلا

 . وبنرذابلا «داشرلا بح

 : ةءابلا ىلع ةنيعملا ةيذغألا

 لَّرلا بح «ربوتصلا زوج «نوبلفا ؛یربلا صمحلا ریجرفبا «سونيلبلا لصبلا
 ,ىقوقدنحلا «بيلحلا نبللا ءريفاصعلا ةغمدأ ءضيبلا ةرفص «لفلفلا بح «ليحرانلا

 ؛نمسلا «لسعلا «سيارهلا ءطبلا ,نینافشلا ضيب «خارفلا ؛نالمحلا محل ,ديمّسلا ءايبوللا

 .اثیبرلا «نايبورلا

 : صاوخا نمو
 .ةءابلا تجيه «تغضمو «ةعطق هنم تعطقو «نرفلا ىف یوش اذإ :بئذلا بيضق

 اعامج عماج مونلا دنع نميألا هذخف ىلع اهطبرو «لحرلا اهذحأ اذإ :بدلا ةرارم

 مست رادقع. باذيف «بد ةرارم نم ٍةّصَّمُح رادقم ذخؤيو ؛هرضی ال ثيح نم اريثك

 .هيف ديزيو عامجلا جيهي .برشیو لح ىقاوأ

 ديزيف «عامحبا تقو ىف ليلحإلا هب ىلطيو «درو نهدب باذيو قحسي :بلعثلا ليذ
 .لبحلا ىلع نيعيو «ةوهشلاو ةءابلا ىف

 هدضع ىلع لحرلا اهقلعو هيف نم نعألا بناجلا نم تذخأ اذإ :حاسمتلا نانسأ

 .ةيوق ةكرح عامحبا كرح نعألا

 ةضيب هيلع یقلیو قحسیف «ريسي ءىش هنم ذحؤيو بذج :لحفتسم روث ركذ
 .ةءابلا ىف ديزيو «عامجلا جيهي ؛ىسحتيو «تشربمين

 سأک رادقم نافّرصلا رمت ءاع مهرد نزو اهنم ىقسيو ففحت :ىنميلا بلعثلا یصح
 .یلکلا نخسیو «ةءابلا ىف ديزي

 هب یلطف «قبنز هعم طلخف «همسد ذحاو خبطو ذأ اذإ :همحشو بضلا محل
 .عامجلا رثك ؛ليلحإلا

 .ةءابلا ىف ديزي ليلحإلا هب ىلطيو «برشيو ففحي :دهدهلا بلق

 .ةءابلا ىف ديزي لكويو خبطي :ریزارزلا محل
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 . عامجلا ةوهش ناک رحجی :هغامدو كيدلا ىصح

 .عامجلا ىف داز تیرب لكأو ذحأ اذإ :هتيصخو زوألا بيضق

 .ةءابلا ىف داز الكأ اذإ :همحلو ناورکلا محش

 ةوهش كرحو «ةءابلا ىف ديزي «نميألا ناسنإلا دضع ىلع قلعيو ذحؤي :نوذرحبا ىحل
 .عامجلا

 ؛نيتيلكلا نم برقي امم ىطسولا هرهظ نم تذحأ اذإ :ىرحبلا نوذرجلا زرخ
 .هتوهش ىف تداز «عامجلا تقو ىف هبلص ىلع لحرلا امهقلعف

 دوسأ صم ءاع ظاريق نزو اهنم برشو «تففج اذإ :یرسیلا نوذرحلا ةيصخ

 ىلكلا نخسأو «عامجلا كرحو «ىنملا ردأ رقب نم نم راتسأو بارش سأك عم «ىلغم
 .ةءابلا ىف دازو

 .ةءابلا ةوهش ىوق «ذيبنب برشو قرحأو ذحأ اذإ :بلعثلا بنذ فرط

 .روگلا ةزارم قللدك و ءادح هتوهش تداز هذي لجرلا اهكسمأ اذإ :رمتلا ةرارم
 .ةءابلا ىف ديزي مدقلا لفسأ هب حسع :فاّشنلا غامد

 ةضف ةبصق ىف هلعج مث «سوسلا لوصأ نم ایش هعم لعجو ءدوسأ بارغ ناسل ذحأ نم
 .ءاسنلا نم هتجاح غلبو «عامجلا دنع رحسي نأ نم نمأ «نميألا هدضع ىلع هقلعو

 بارشب هنجعو هلخنو «هدامر قدو همظعو هدلج هقرحأف ليأ بنذ ذحأ نمو

 ىلع كلذ ماد ام عماجي لازي الو ؛هتجاح عامجلا نم غلب «هييثنأ ىلع هب ىلط مث «دیدش

 .عطقنا هلسغ اذإف هریک اذم

 : ماينلا نم عنمتو هبلصتو بيضقلا راشتنا دلوت ىتلا ةيودألا
 ركع «یزعلا فلظ «ةرحنألا رذب ءرمحألا لدرخلا رذب «ىقوقدنحلا رذب «باذنسلا رذب

 غمص «ريشواجلا ةرجش لصأ «یربلا مطرقلا ؛قرحا ىونلا «قيتعلا «نارطقلا تيزلا
 ءاملا ىف هل حرطتو «ناسنالا ىلع هيف لاتحتو لاقثم تنش اهيأ نم ذخؤي «باذّسلا

 ترم ةعمج لك ىف كلذ لمعتسيو «هسبلي ىذلا هليوارس ىف شري وأ «هب ىجنتسي .ىذلا
 . هيلإ ةيعاد ةجاحلا تمادام داعيو
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 : ًارتوتم نوکیو عامجلا ةكرح نع فعضب ال هتلاح ىلع لیلحالا یقبت ىتلا ةيودألا

 مد ةقرحم «ةيرحبلا ةافحلسلا دلج «ذفنقلا دلج «بضلا رعب «سبايلا جرتألا روشق

 ذحوی «قرحم سابكت «قرحم انامدرق «سبای كناباش ,هلحاد ريغب شمشم یون وا

 لیلحالا هب ىلطيو صلاح قبنز نهدب نجعيو ءقحسيو قديو «لاقثم تفش ', اهيأ نم

 رهشلا یضقنا اذإف «یناثلا ءاودلا لمعتسا رهشلا یضقنا اذإف وی لک ىف ًامئاد | رهش

 هناف ادب اهوآ عفري مث ءاهرخآ ىلإ یهتنی نأ ىلإ ةي ةيودألا لوأ نم ثلاثلا ءاودلا لمعتسا

 . انفصوام نوكي

 دعب نآلا ركذنلف «ندبلا جازم ةهج نم عامجلا ىلع ةوقلا ىف ةلعلا انحضوأ دق ذإو

 رظنلا نم دحاو لک ذإ «ةوهشلا اهنم ضرعت ىتلا لاعفألاو هل ةطشنملا ةيسحلا بابسألا

 .هيلع ناوعألا دحأ عمسلاو

 ؟ ةوهشلا سأر ام ىناربخأ :بحابحو ناجربل كلملا لاق

 امهعابط بيكرت ناك اذإ ءبوجحملل توصلاو سمللاو «نیعلا ىذل رظنلا : اعلاق

 .احيحص

 : درب نب راشب لوق كلذ ىلع لديو
 ًانايحأ نيعلا لبق قشعت نذألاو ةقشاع سانلا ضعبل ىنذأموق اي

 یاسنلا نم رئارحلا هقورط رثكيلف «هكين رثكي نأ دارأ نم : ةءابلا ءاملع لاقو

 .بيطلل تاميدملا «قئافلا ىلحلاو بلا تاذ رتخيلو نهيلع ارابص نكيلو «یرارسلاو

 : مهضعب دشنأو

 فئارظلا دايتقاك ايش سسفللا ىوه افيو دالبلا ىف ىهلم نيعللو

 ؟ةءابلا هل جيهي ىذلا ببسلا ام :بحابخو ناجربل لیقو

 .ليمج هجو نم ثيدح نسحو «یجش قلخو قانع : اتلاق
 هيلع لّوعملاو «ةحراطملاو ةركاذملاب سفنلا بيط ةمهلا ىف ديزي ام نإ :امهريغ لاقو

 .ًاغراف رز بلقلا نوکی نأ



 ؛ةكرحلا ةرثك نأ كلذو ؛ليخلا بوكر نامدإ ؛عامجلا ىلع ىوقي امو : اولاق

 «ةطرفم ةبوطر ىنملا ءاضعأ بذحتو نخست اضعب اهضعب رصعو یاضعالا كاکتحاو

 ءاهترارحو اهتبوطر طرفو اهناخسإ نم انرکذ ام ببسل بعت اهمزلی الف «ةرارحو
 ءاضعالا نخستو ءمضهنت بوک رلاب ةلدتعلا ةك را دنع ندبلا ىف ىتلا داوملا ناف اضیاو

 ءامهنخستو هتيعوأو ینلا ءاضعأ جعرت اهترارح ناب نالحرلا كلذک و «فوحلا ىف ىتلا
 .ینلا رثکی اضيأ مضفاو

 بنتجيلو هالیبس كلذ ىلإ دجوو عاطتسا ام هسفن عروي نأ لجرلا ليبسو : لاق

 الو داصتتاب هلكأو ءولحلاو مسدلا هماعط نكيلو «نزحلاو مهلاو ءبصنلاو «بعتلا

 «بارشلا نم للقيلو «یوطلا ثرغ ىلإ ىطختي الو ؛عبشلا نم هماعط هليك ىلإ عفتري

 «ةبيطلا ناهدألاب هيمدق لفسأ حسعو «راح ءاع.ةليل لك ىف ءاتشلا ىف هلجر لسغيلو

 .طاغألاو «سفانطلا ىلع هسولح نكيلو

 اهییدت اتملح كلديلو «ةليمج ةئيهو ةولح ةنسح ةزبب مقتلف ءاملا هيقستل ةيراحلا تماق اذإف

 .تاغباس اهسبلت ىتلا تاليوارسلاو صمقلا نكتلو ءاهددميلو هعباصأب اهتيصانو

 .لعفي وهو هريغ ىلإ رظنلاب الإ عامجلل هتوهش ضهنت ال نم سانلا ضعب ىف دجوي دقو
 دعب الإ مهيراوج ةعماجب نوعیطتسی ال ةقوسلاو كولملا نم ةعامج نأ :ىكح دقو

 رغص مهوتت الثل ؛ةيراحلا ىلع ابضغت رهظأ اعر مهضعب نأ ىتح «عماجی نم ىلإ مهرظن

 .اهکینب مالغلا هرمآ ىف اهدنع هتلزنم

 : نوتلخ عامجلا لامعتسا نأ معزف كلذ ةلع ىلع فوسلیفلا ملكت دقو

 .ةوهشلا عبتت ةذلو «قبشب ةوهش

 لاحرلا مزلت ىتلا ةذللا رايتخاب اهنمو «ةيرورض ةمزال اهنمو «ةيعيبط اهنم ةوهشلاو
 .ةيعيبطلا ةداعلا ىلع هنولمعتسی مهف «ةماقتسالا ىلع عامجلا ةوهش مهیف دتمت نيذلا

 ريغ نوکی مهعامج ناف «ةذللا نم نوقلي ام بلطل رایتعاب نوعماجی نيذلا امأف
 عاوتأب اولاتحا ؛هلعفل اورشتنب ۸ و ؛هركذ دنع هيلع اوردقی ۸ امل كلذ لجأ نمف «ىعيبط
 .ةوهشلا اوعدتسیل ؛هیف ليحلا
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 حازلاو مالکلاو «ثيدحلاب یفتکی نم :مهنمف

 رايشألا یعدتسی وأ « «نسحلا هحولا ىلإ رظنلا هيلع ديزيف كلذ هعنقي ال هنم مهنمو
 رم انفصو ام هعنقي الف «لمعلا نع افیعض نوکی نم مهنمو «كلذ ىلإ ةيعادلا ةمئاللا

 بنا دنع كلذ دعب نم وه حكني مث «البق لاني نأب كلذ ىعدتسيو «ليحلا بابسأ

 داعلا نأل مهحکن نم كلذ مهدّوع وأ مهابص نم كلذ اوداتعا نإ اميسال «ةوهشلا
 .اثنوم ایخرتسم ییصلا ناک نإ ةصاخو ةعيبطلا هبش

 هناملغ ضعب اعد هیراوج ضعب ةعماحب دارأ اذإ ناك هنأ سانلا ضعب نع :یکحو
 .اهالعو هلزنآ تكر حت اذاف هتوهش كرحتت نأ ىلإ اهکینب هرمآ و

 ةرهش هل دحو مالغلا اهالع املف «اهکینی نأ همالغ رمأو ةيراح اوز رخ: لا

 .هریآ ماق دقو ءاهنع موقیل هب حاصف «ةبيجع

 نإ هيلع ةفئاخ ىنإف غ رفی ىتح هعدت مل نإ جرح ىف تنأ ىالوم اي :ةيراجلا تلاقف

 .توع نأ لعفي مل

 .نيتومت تنأ كلعل :اط لاق

 ا ا انيأ رتحاف ءاندحأ وه :تلاقف

 . ةريثك كلذ ىف رايخألاو «هنم اهحوز مث

 اهغئالثو ءاهينيعب اهضيموو ءاهتزيجع اهکیرحتف ةأرملا نم لحرلا ةوهش كرحي ام امأف
 .لحرلا ردص اهب برضت ىتح اهفك رهظب اهعيجرتو ءاهمالك ىف

 مي س ضایبو ءاهترادتساو ءاهتزيجع محض :لجرلا ةوهش اضیآ كرحي امنو
 ءاهرصح ةقدو ءاهتبالصو «اهبيدت دوهنو ءاهمحل ةصوحرو ءاهيمدق رغصو ءامهئالتماو

 .اهعرف لوطو
 بايثلا تحت نم هت ب اذإف ءاهّرح جلتحا ءريألا ترصبأ اذإ اهنإف : ةأرملا امأو

 .اههر لحاد نم اهکشافش تقتفت ءاهديب هتذحتأ اذإو ءاهلصافم تح سا

 .«ةأرملا كلذک رظنلا لجرلا كرحي امكو ءاهنم ةرعش لكب هنم ةرعش لك ىدان الإ ةأرماب لجر الخ ام» : لاق هنأ لک ىبنلا نع یورو
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 تعتتما هيلع تلحد املف یایحو لع تاو اركب ءانسح ةيراج ج وزت الجر نأ :ىكحو

 نم ًاحاوزأ اهيلع لحدا ناب لاټحاف هبت ملف بیرض.لکب اهوازف اهسفن نع هتعفادو «هيلع
 تار , اذإ تناكف «نهيلإ رظنت اهنیع بصن اهلعجو «ةئسح روصو ريده تاذ مامحلا

 نهتم وئالا اه سلاحا قفوأ راص ىتح ةعيبطلا تكر تو ؛نهلعف ىف تركف «نهعنص
 نم كرحت الإ ةسحب وأ قوذ وأ رصب وأ عم“ لبق نم سفنلا ىلإ یدوت ال ساوحلا ناف

 .هدرو كلذ لوبق ىف لقعلا

 .هنم سفنلا كرحت ام ردقب رورسلاو ةهاركلا وأ هعفد وأ هتباصإ ىف لايتحالاو

 نم :لاق «نادعم نب دلاخ ىلإ هعفري ليوط هل دانسإب :لولهبلا نب بلاط وبأ ثدحو
 .هعامج رثك نآرقلا ةوالت نم رثكأ

 ركذي لحرلا نع لئس هنأ مالسلا هيلع نسحلا ىلإ هعفري :شاقنلا ركب وبأ ثّدحو
 ؟ظعنيف هريغ ةأرما

 ؟كلذ نوكي وأ : لاق

 . معن : ليق

 .مامحلا ىف ظعنلل خئرتي هب سأبال : لاق

 نم ةقاط عطقيو لزتت نأ لبق «ةيسوواطلا ةشيرلا كيدلا بنذ نم ذحأي نأ هاودو
 دقو مامحلا لحدتو ءاعمج اهعمحت مث كرهظ ىلي امم ءناتسب نم ةيطبن باذس لصأ

 هنم جرخي ىذلا ؟"بعثلا ىف اهعضت ىتح تفتلت الو «یرسیلا كدي ىلع كبايث كعفر
 عبسلاو نایّرلا هيري اه رانلاو مالكلا وحن بعئملا ىلع لوقت تنأو كبايث عزنا مث «ءاملا
 الا ناسنإ هنم لستفی ال هناف ,لستغی مث ءاملا ىمحي نأ رمأت مث ءانباجأ نم بحأ ناثلا

 . مالسلاو هجرخأف هلح تدرأ ناف ظعنأ

 5 . ضوحلا حطس : بلا (۱)



 باب
 ةءابلا تانوجعم

 : ةثالث هيف ةدايزلاو عامجلا ةرثكل ةلمعتسملا ءايشألا
 ٌ ىرخألا نم غلبأو ىوقأ ىهو «ةيودألا : اهدحأ

 .ىلوألا نم فعضأو ةثلاثلا نم ىوقأ یهو «ةيذغألا : ةيناثلاو

 . ثالثلا فعضأ یهو ةيلطألا : ةثلاثلا

 ركذن نحنو «باتكلا نم اذه لبق باب ىف راصتخالاب اهانركذ دقف : ةيودألا امأف

 .ةبكرملا انه اه

 .باتكلا اذه نم مدقتملا بابلا ىف اهاندروأ دقف : ةيذغألا امأف

 .اذه ىلي اباب اه اندرفآ دقف : ةيلطألا امأو

 بلصيو ةوهشلا ىوقيو «ىنملا ىف ديزي نوجعملا اذهو : كلملا سمره نوجعم
 ؛مايأ ةثالث كلذ ماودو ضيبلا ةرفصو «لصبلا ءاع نيلاقثم هنم ناسنالا ذحأ اذإف ءركذلا

 .راسکنا ريغب ةمات ةوهشو «رکذلا ىف ةبالصو ةذلب ةريثك تاعفد ةليل لك ىف عماج

 .قشني ركذلا داكي ىتح ًادیدش ًاراشتنا رشتنا عيباسأ ةثالث هذحآ نمدأ نم نأو
 هغضمف «لاقتم یشلت ؛یکطصمو رنک هك ذحأ عامجلا یف دصقلا دارأ نمو

 دنع ةنطق هنذأ ىف لعجيو «ضرألا هامدق بيصي نأ ريغ نم هشارف ىلإ ىوأ مث «ةعاس

 شر هعطقي نأ بحأو «هرطو عامجلا نم ىضق اذإف «ةبيط ةحئار متشيو «ردنکلا هغضم
 .هنم لمحتي وأ بارش هسأر ىلع

 ءسآلا قرو نمو «نيتيقوأ «قیلعلا قرو نمو «ةيقوأ بوقنم ريغ صفع ذحاب : رخآ
 .لمعتسيو كلذ خبطي «نيتيقوأ

 لَحُي «بطر بش ةيقوأو «ةخيلس هلثمو «درو هلثمو «نيدران نيتيقوأ ذحوي : رخآ
 .عامجلا لبق عضولا هب خطليو خوبطملاب هلك كلذ

 ءاحرقرقاع ةيقوأو «ىنامب بش هلثمو «صفع هلثمو «نيتيفوأ طولبهاش ذخوي :رخآ
 ماوق ىف ريصي ىتح درو نهدب نجعيو ؛لخنيو «هلک كلذ قدي «ضيبأ لفلف هلثمو
 . تقولا لبق عضوملا هب خطليو ,لسعلا
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 : رشع انثا وهو .لاجرلا ىلإ ءاسنلا ببحت یتلا ةيودألا

 «جرتألا روشق «نامرلا روشق «درولا «ىربلا رتعصلا تسابسبلا «شوحبرزملا «دسبلا

 اهنم ذخوی ؛یمرحا رعذالاو نویروطنقلاو ءردنكلا روشق «سمرتلاو «سفرکلا روشق
 اهیف ةيودألا هذهو لیللاب هجرختو راهنلاب ةفوصب ةأرملا هلمحتتو «نابلأب نجعیف «لاقثم

e 
 قنع قيضتو رسا ةحئار بيطتو «ليلحإلا قيرط ىمحتو «محرلا رافشأ ىوقت

 هب ذتلی ام كلذ ةرثكبو «ةأرملا لازنإ ةرثكب لجرلا نم لازنإلا عرسي ام هيمحتو «محرلا
 ؛محرلا بناوج ىف ىتلا ددغلا زمغتب هس بذحتت داوملا نأل «نييدثلا رغصب لحرلا
 لاجرلا كلذك ظالغلا رويألا نيبحي ءاسنلا نأ امك «هتأطوب لحرلا ذتلي ىتح همسدتو

 .ةرارحلاو جارحألا قيض ءاسنلا نم نوبحي

 ىناميلا بعلو: ةطرفلاو هاو بطرا تونر «راصعغ# جارحالا قيضي امو
 .هضبقي هنإف ةعاس ثكمتو ءاديدش اکلد اهعاتم كلذب ةأرملا كلدت

 لسفیو قحسیف «ةنامذركو ءكسمو «بلسو «كمار ىلإ دمعت نأ : كلذ نم غلبأو
 17 كلدت مث «دراب ءاع «جارحألا هب

 لوصأ «موصيقلا «ناحيرلا «جتخسورلا «رانلحلا «صفعلا ,نیسفالا : ًاضيأ هقيضي امو
 نجعی «نيمهرد تئش اهيأ نم ذخؤي «مطبلا غمص ءامامحلا «ناعشيش رادلا «نسوسلا
 ةدالولا نم تاعساولا ءاسنلا قیضی هناف «تايلاوتم مايأ ةعبس ةأرملا هب لمحتتو تيزلاب

 .عامجلا ةرثك نمو
 قحسی ءءزج دحاو لك نم صفعو «دما ذخؤي : ءاسنلا جورف قيضل برج امو
 اينامي ابش ذحأت مث ءاهجرف ةيراجلا هب حسمتو «باذیو الط نم ءیش هيلع بصيو كلذ

 ؛ةقيفص ناتك هقرخ ىلإ دمعت مث «هیف بوذي ىتح هکر تو ادیح اتل هب هتلتو هيف هعقتف

 اهففحتو اهرصعت الو اهجرخت مث «كلذ برشي ىتح ةليلو اموی اهكرتتو «هيف اهسمغتف
 نيقوقدم نامرلا روشق نم ءزحو «صفع نم ایت هتل بنا فف اذ لظلا ىف
 ةليلو ًاموي هتكرتو ةقرثملا هيف تسمغ طلتخا اذإ ىتح زی لي نار

 كلت ضعب تلخدتسا تأضوت اذإف ءالوأ تلعف امك اهفيفحت نم هلك كلذ فشني فشني ىتح

 . ارس ءارذعلاک نوكت اهنإف اهضعب اا تأضوت املك ةعاس ةقرخلا



 : راکبالاب عجاورلا هبشتو ةرذعلا درت ىتلا ةيودألا نمو

 ةافحلسلا ةرارمش «قرحم یرحبلا ناطرسلا «سبایلا كناباشلا لبالا ماظع خم

 ءا نحعي دحاو مهرد ناک اهیآ نم ذح وي ذفنقلا دلج «یدادلا راهدنقلا «ةسباي

 ترم ةرشع عبرآ ةادغلا لو اهمون تقو هنم ةأرملا لمحتتو ةفوص ىلع هب یلطیو لصبل

 . اهترذع تبثت هناف

 قدو رحذآلا حاقنو ذغسو «صفعو .بش ؛ذخوي «ركبلاك بيثلا لعجي : رخآ
 تذحآ «هشيمكت دتشا اذإف ءامايأ سبحيو ءالاب خبطیو لحنیو قحسی «ةيوسلاب سوسلا
 . ةحاحلا تقو ىف هب تلمحتو «خرف مد اهیف تلعحو ةفيفحخ جرف نارصم ةعطق
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 بای

 ةءابلا ىف لادتعالا
 هتوهش تدتشاف هقبش رثك اذإ لمعتسی نأ :عامجلا ىف لادتعالا دارا ن نمل حلصألا

 هيلع فخ تقولا اذه ىف كلذ لعف اذإ هنإف ,ةغدغدو لقثب هندب ىف كلذ لبق سحأو

 .مخضو لدتعاو طشنو هندب

 .مرهنم لك الإ كينلا عطقي ال هتمالس تماد ؛ادصتقم كان نم : نوراه نب لهس لاقو

 .سانلا حكنأ ةأرملا دنع نوكي نأ ديري نم لاح نوراه نب لهس دنع ركذو

 نم عطقنيو ىفضني امنإو «هتوهشو هسفنل كان نم امك عطقني الو «ىفضني ال : لاق
 ةعمسلاو ءايرلل كان اذإف.ءسانلا حكنأ هنأ دقتعيلو «ةأرملا ةذل هتياغ ىصقأ غلبيل هكان

 .عطقنيو ىفضنيو لتخي ذعنیحف اروكذم كلذب نوكيل ؛ةذمرطلاو

 : مهضعب دشنأو

 دوجوم ريغ ًائيش بلطت سفنلاو هتدم لبق ىفصأ ركذلل كان نم

 اجئاه نوكي ىذلا امأ ءوه عماجي نأ ىغبني ال اقبش نكي مل نم نأ ىف ببسلاو

 هب رضي امو هترثكو ىنملا طرف نم هتلق ىلع عماج اذإ هنم جرخي عامجلا ىلإ ًاقاتشم
 .هندب ىف هلثم سنج

 ناك ام عامجلاب جرخي امنإف هيف ام ءىش جارخ] نع ًاينغتسم ندبلا ناك اذإ امأف

 ىلع ءاقبالا ىف اهعم بجي وهو «لثمأ ةذللا ىلإ ناك ىتمف «هيف هنوك عفان هل امئالم

 ئطبي نأ الو «سفن لوبذ الو ءًافعض هبقعب دج ال هناب هملع دنع كلذ نكيلف «ةحصلا

 ىلإ رطضاو اف ظفحلاو ء«هسفن ىلع ءاقبإلا كرت دقف «رادقملا اذه لواح ىتم هنإف لا زنا

 ءاهصقن ىلإ ةميبطلا قانشت ىتلا تالاضفلا یدح) ةفطنلا نال ؛هنم طرف ام كردتسي نأ
 «ندبلا ىلع كلذ فح اهسفن ءاقلت نمو ةلوهسب تءاج ىتمف «تدتحاو «ترثک یه ذإ

 .هب اهحمستو نع ةعيبطلا ءانغتسا ىلع اید ناكو هب عفتتاو ءةعيبطلا هتلمتحاو

 رقفل كلذ ق قشو «هجورخل ندبلا لامتحا ناف ؛ديدش جالعو ءدكنو «رسعب لح امو

 .هب اهنضو اهحشو «ةعيبطلا
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 فو همضه اه. ىذتغا دق ندبلا نوکی نأ : عامجلل تاقوألا نم راتب ىذلاو

 هتوق تناك نمف «لوطالا مونلا دعب رثک الا ىف نوکت لاحلا هذهف ,هطاشن و تاک رب

 ىغبني ال هناف «هیف فرسيو قعابلا رثكي نم ناك مون ىلإ هدعب جاتحا نمو «هل تاقوألا
 .الدتعم امون هدعب ماني نأ جاتحي ال هنأل .تقولا اذه ىف كلذ نوکی نأ

 یابولاو یاوما داسف تقو یفو «فیرخلاو فيصلا ىف هنم لقي نأ دحأ لكل ىغبنيو

 .طرفم قرعو مد جارخٍاو لاهسإ بقعبو «ةدرابلا ضارمألاو

 ماعطلا نم ءالتمالا ىلع عماجي ال نأ : ةحصلا ىلع ءاقبإلا دارأ نمل ىغبنيو

 ىلع الو ءايناخد اراخب سأرلا المي هنأل «رامخلا ىلع الو ؛رکسلا لاح ىف الو «بارشلاو

 هده ین هم نا زا ناف «دیدشلا مهلاو «لیوطلا رهسلا بقعب الو .شطعل او ع وبا

 رثكي هناف ؛ ادج طرفلا حرفلا ةلاح ىف الو ةوقلا طقست هانرکذ ام رئاس یفو «لاحلا
 .یشغلا هنم ثدحي یتح ندبلا نم لیلحتلا

 دنع نآ وهو یالتمالا ىلع هنم عفنآ ماعطلا لبق عامجلا نأ :كلذ ىف ببسلاو

 لاح نم رهظي امك كانه نم هجورخ بعصيف ؛ ةقيض ىنملا ةيعوأ نوكت ءالتمالا

 ایلاخ ندبلا ناك اذإف قلوهسو ةعرس ناسنإلا أيهتي مل ةئلتمم تناك ىتم اهنأ ةناثملا

 .عامجلا كاذ لهسیف «یراجا ةعساو ةحوتفم ىنملا ةيعوأ تناك «افیفحخ

 ناسنالا سحب ال نيحو ءاهاوقأو تاقوأ لدعأ ىف نوكي نأ ىغبنيف : ةلمحابو

 .طرفم دربب الو لادتعالا نع ةحراح ةَّدِجو ةرارحب

 هنم راثكإلا بقعب هنم برشي نأ الو ؛مامحلا بقعب نوكي نأ اضيأ ىغبني الو
 . ىوقلا فرصلا بارشلا

 الإ سائلا ةجزمأ فالتخا بسحب بابسألا هذه نم ضرعت ىتلا ضراوعلا فلتخت دقو
 یوذب طرفلا شطعلاو ءديدشلا عوجلاو «بعتلاو ةضايرلا بقعب عامحلا نم راثك إلا نأ
 . ةبطرلا تاحازملا یوذب هنم رضأ ةسبايلا ةحزمألا
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 لصف

 عامجلا تاق وأ

 :ىناقاخلا محازم وبآ یور

 عوسلط ىلإ رجفلا عولط نيب ام عامحلا هركي : لاق مالسلا هيلع دمحم نب رفعج نع

 فسکتت ىتلا ىلايللا ىف ًاضيأ هركو «قفشلا ةبوبيغ ىلإ سمشلا ةبوبيغ نيب امو < «سمشلا

 . ءاربغلاو ءارمحلاو «ءادوسلا حيرلا اهيف نوكت ىتلا ةليللا عم مويلا ىفو رمقلا اهيف
 :دحألا مويو قدیکمو برح موي :تبسلا مویر : لاق هنأ يؤ ىبنلا نع یورو

 مويو جناوطخا عفرو .نیطالسلا ىلع لوخد موي :نینثالا مويو .ءانبو سرع موي

 :سيمخلا مويو یاطعلاو ذخألا موي :ءاعبرألا مويو یامد كفسو برح موي :ءاثالغلا

 .«حاكنو ةبطخ موي :ةعمجلا مويو ,قزر بلطو رفس موي
 ىغيني هنأ : ةروصلا ىف مهباتك ىف اوركذ مهنإف :طبنلا ىنعي .نوینادلکلا امأف

 نكيلو ءءاستلا ةعماجم نم دلولا بلطل ةربقم نوكي هنکسم ىف اتيب ذختی نأ ناسنإلل

 نأ دعي خويطم نيط نم وأ ماخرلا نم قيباوطب ضرألا قبطم «ناطيحلا ضيبم ًافيظن

 هيلع یقلیو دیح درو ءام لطر اهیف ةروراق ىلإ لجرثا دمعیو ءافاظن احاحص نوكي

 كلذ نم ضرألا ىف شريو ءابوذي ىتح امهطلخيو روفاك نم ًائيشو ءكسم نم ًائيش
 ىف هرحبي مث «تيبلا ةحئار بيطيل «هناطيح نم ضرألا نم برق ام ىلعو «تيبلا

 رثكيو «حيرلا بيط ىف ةياغ ريصي ىتح بابلا قلغيو «ردانلا دارطلا ديحلا دوعلاب تقولا

 ءىش ىف هلعدي الف نارفعزلا كريو روفاكلا للقيو .كسلاو ؛ةصاخ ربنعلا نم هبيط ىف
 علاطلا ناك اذإ دمعيلف ةروصلا ىليوَح ةنبا وأ «نبا هل دلوي نأ دارأ ناك ناف «هبيط نم

 «كلذ نكي ۸ ناف ءاه انراقم وأ «ةرهزلاب لصتم رمقلاو «توحلا وأ «نازیلا وأ .روثلا

 ةقرو ىف وأ «تيبلا طئاح ىلع ةروص روصيلو ؛لصألا ىف یرتشلاو ةرهزلل نكيلف

 ناو «ركذ ةروص «ةروصلا لعح ارکذ لمحلا نوکی نأ دارأ نإف (ةديح ةريبك دعاك

 ىف روصلا ةعنص دوحأو «ةروصلا نم نوكي ام نسحأ ىلع یثنآ ةروص اهلعح ىثنأ دارأ
 لمع اهنم غرف اذإف ءاهلمجأو «نوكت ةروص نسحأ روصي نأ ديري هنأ رعشتسيو (هسفن

 دمعيلف كلذ لمك اذإف «حيلملا جاييدلا وأ یشولا ةئيه ىلع امإ هلیجابرث و غ ابصالاب اه

 لصتم وأ «نراقم رمقلاو ءاهركذ انمدق یتلا جورب ثالثلا دحا علاطلا نوکی نأ لحرلا
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 ٌتسح المات ةروصلا لمأتب اهعامج لبق ادبیلو تيبلا كلذ ىف ةأرملا عماج من «ةرهزلاب

 ناف .ةروصلا ىلإ اش ةأرملا رظنت نأو «تقولا كلذ ىف عاطتساو ,هنكمأ ام دقفتيو

 ةروصلا ىوس «دلو هل دلوي نأ لحرلا دارأ نإف هةروصلا كلتل ًالكاشم جرخي دلولا

 وأ ءدسالا وأ ؛لمحلا جرب علاطلا ناك اذإ رظنيلف مادقم عاجش < «شطبلاو ةوقلا هدیدش

 اما سم نم ةروص لمعیلو قتيلا نم یر a ءايرقملا وأ «سوقلا
 حالسلا نم عون ىأ وأ «ةبرح وأ ءافيس وأ ءاحر هديب لعجیلو «برض امإو .بص

 ىتلا جوربلا ةعبرألا دحأ علاطلا نوكي نأ ؛ةعماجملا نوک تقو ىف دمعتيلو ءاش"
 ؛سوحنلا نم ميلس قرشم خيرملاو «خيرملا ىلإ رظني علاطلا نوكي نأو ءاهانركذ

 اهاري ثيحب سملا نم ةلومعلا ةروصلا نوكتو «هب لصتم رمقلاو «قارتحالاو .عوحرلاو
 نأ ىلإ دواعيلو «ةداعلا بسح كلذ لعفي «دلولا بلاط ةعماحب اهعماجي مث «ةأرملاو وه

 ديجلا ناك امبرو «كلذك جرب ىف خيرملاو روکذم جرب ىف رمقلا نكيلو «ةأرملا لمحت

 .ةروك دلل جوربلا دحآ علاطلا نوكي یتح برقعلا جرب علطي آلآ هیف

 تقو ىف نكيلف ءركذ هل دلوی نأ بحأ وأ ةروکذ ًادالوأ هل نوکی نأ ًاديرم دارا ناف

 لحزو «سمشلا نيبو «نيركذم نيجرب ىف ًاعيمج نيرينلاو ءاركذم اجرب علاطلا ةأرملا ةعماحج
 .ركذ ةروص ىلإ عامجلا تقو ىف امهرظن نوكيو سيدستوأ ثيلثت نم رظن

 دق لغب وأ «رامح ركذ ىلإ عامجلا تقو ناسنإلا رظني نأ ىري مهئاملع ضعب ناكو

 نم هانركذ ىذلا تقولا ىف تيبلا كلذ ىلإ لحرلا لحد اذإو ءابيطو افظنو ءاعطق

 ركذ ىلإ رظنلا هرك نمو رامحلا ركذ لاو ؛ةروصلا ىلإ رظن بكاوكلا عقاومو «علاطلا
 «بشخلا وأ یهاولبا نم ءاش امم كلذك ًالثم لمعيلف «ةقيقحلا ىلع لغبلا وأ رامحلا

 نم هانددح ىذلا تقولا ىف ةروصلا ىلإ هرظن عم ةأرملا عماجيو هديب لحرلا هذحأيف
 .كلفلا ةئيه رايتحا

 رجح نم لحجر ةروص لمعيلف ندبلا حيحص رمعلا ليوط دلو هل دلوي نأ بحأ نمو

 ايتان ًاشقن هيلع شقنيف رجح نم احول ذخأيلف كلذ قفتي م ناف ءبحأ ردق ىأ ىلع
 ىناعملاو ىلاعملا E E دارأ نمو «لاغمتلا ماقم موقی هناف یداحبا او غ ازا

 .مامتلا ىلع اهدجی هنإف اذه مهباتك ىف رظنيلف

 نفكر مالسإلا ةمعن ىلع هلل دمحلاو نيطايشلا لامعأو ءرحسلاو فيراختلا باب نم هلك اذهو (۱)
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 باب
 حاکنلا اهیف باطتسي یتلا لاوحالا

 : اهیف نهتعماجم لاجرلا قفاوت لاوحآ ةثالث یهو

 :تاقوألا رئاس ىلع لّضف : افوآ
 . ةأرملل قفاوم ًاضيأ وهو «ىمحلا ءادتبا ىف ْتََمُح اذإ ةأرملا عماجي نأ : اهنمف

 احالص هيف ناف قأرلا مقس دنع كينلل نامدالا ءايشألا قفوأ نإ : ةءابلا ءاملع لاق

 .هیفشلا ةيودألل هطالخإو «نقحلا نم ةمئالم نهه دشأ وهو ءاهل ةاوادمو «نهماسحأل

 .هليزيو كلذ نكسي هنإف هل تعاتراو ءاهمه دق رمأل تعزف اذإ ةأرملا عماجي نأ : اهنمو

 جرخي نأ تدرأ اذإ : لاق هنأ هلل | دبع نب نسحلا یضاقلا نع «ىبارعألا نأ : ىكحو

 : كلذ ىف دشنأو ءاهيلع عَ مث ءاهبضغأف ارکذ ةأرملا دلو
 دهسلا لاجرلا دالوأ عّتقتنأو ادهم ءاخف ىبضغ اهمنست

 .مونلا ليلق ديري
 -رهشآ ةثالث دعب وأ ءاهلمح نم «سداسلا رهشلا ىف ةأرملا عماجي نأ : اهنمو

 ىف هدیزت بسحب نخسیف هات ةأرملا لمح لوأ ىف محرلا ندب نأ : سونيلاج معزو
 الوط هدمت ازت نأل ًاقيقد ءاليوط محرلا ندب راص ةدالولا تقو رضح اذإف ءوضعلا

 همظع دير بسح ىلع نيتقولا نيذاه نيب ةطسوتلا ةأرملا ىف اهلاحامأف «صقنی اضرعو

 .هنخٹ دیزت نوکی

 .ةذل كلذ ىف ةأرملل نأ : ةءابلا ءاملع معزو

 ماعظلاب رىتوأ مث ءاهانثو الت دقو «ماعطلا نم نم عبش دق ىذلا ناسنإلاك اهنأل : اولا

 .انطب ُصيمخلا علاحلا وه سيلف ءابيط ًامعط دجو نإ وهف «فيظنلا فيطللا بیطل

 انیذل ًابيط الإ نوكي ال راهن ءاسنلا ةعماحم نأ اهيبرحتو رومألا ةياغ نأ : موق معزو

 تشم املك اهنألو «ًفيظن ايقن ًاضيأ جرفلا نوكيو ءايهش
 لتحا «تبهذو تءاحجو

 «مارحألا كاكتحا نم ىمحلا ثدحي امك اهنم نحس كلذ دنعف «ضعبي كلذ ضعب

 نسم ةقبطملا هاوفالا ىراعي ام هيزعي مونا دنع ليللاب اهجرف قابطنا لوطل ةأرملا نأ ىلعو
 ۱ . مومخلاو ؛فولخلا
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 رثكأ نم مویلا ىف ارارم كانه ام لسغو «حارقلا ءاملاب ًاضوتلا ةرثک ناف : اضیاو
 . لیللاب ةأرملا ةعماج نأ ىلع «حالصلا

 مث راهشاب اهارب وهو ًانامز هتیراج ئطو ًالجر نأ : یناه نب ميهاربإ لاق امك
 .اليل اهنطو اذإ اهمهوتي وهف ىمع

 .ةجيهملا تاكرحلاو «ةذلملا اهنساحم ةيؤر انركذام لك نم ّلحأو

 :نسحأ ةأرملا اهيف نوكت ىتلا تاقوألا امأف

 لاج ىف ةطبغ تذحأو «ترصتحا اذإ قرتو لهستت «ةباشلا ةيراحلا نساحم : اولاقف

 .ضرم كلذ مدقتي ملو «نكعلا

 لاحلا كلت ىف هل تناك ةقوشعم فصو ثيح :)كلذ عيبرلا نب بوقعي ركذو
 : لاقف

 سجرتسلا لوبذ تلبذ دق توملل تحبصأو ناسللا زف اذإ ىح

 سفت ةن نيسنألا السعو 2 اههجو نساحباهنم تلهسشتو

 سسملتملا عماطم ءاجرلاع طق امك 2 ىكسسأي ىعماسطم ءاجرلا عطق

 اهنول ناف «نوللا ةقيقر «ندبلا ةمعان «نسحلا ةقيتع تناك اذإ ةأرملا نإ : لاقيو

 .ةرفصلا ىلإ برضي «ربكألا ىحضلا ىلإ راهنلا لوأ ىف نوكي

 : رعاشلا لاق

 ةرارعااك ةيشمعلا ءارسسفصو 2 امهاحض ىف ضراوعلا ءاضيبو

 كلذل اهازتعا بيطلاب اهخمضت لاط اذإ ةمعانلا ءاضيبلا نأ : اهنم ةريثك بابسأل ضيبلا ىرتعت ةرفصلاو
 . جاعلاو ةرّدلا ىرتعي ام

 .رئاسلا لما یفو «لزنملا باتكلا ىف ءاسنلا هب فوصولا ماعنلا ضیبو

 الت ؛اهسا «هل ةيراح ءاثر ىف هرعش دفنتسا «یدادغب ؛فیرظ رعاش ؛سنوي نب عيبرلا نب بوقعی (۱)
 . (ه۱۹۰) ةئس یفوت . ةفالفلا لبق هب سنأي ديشرلا ناکو
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 : "سیقلا ؤرما لاق
 ٍلْلَخُم ریس ءاسلا ريمناهاذغ ةرفصب ضايبلا ةاناعملا رسكبك

 .هرُد نوكي نأ زوجيو ةضيب نوكي نأ زوجي ناكملا اذه ىف ركبلاو

 .نك ىف تير اهنأك اهلعجو ءًاضيب اهلعجف «نونكم ضيب نهنأكإ» : لاعت هللا لاق
 . بيطلاو راثكإلا اهَّرفص «جاعلاک «نارفعزو رطع ةبحاص فصي : ىبارعأ لاق

 : )یجرعلا لاقو

 نيللاو طيرلا تحت نوسللا عضان ىف  ةَّصْرخ مئرلا لغم ءارسفص لك نم
 اهصرغ ةحيبص قبعاو قرأو ءانساحم نوکتام قدا ءانسا ةأزملا نأ : دنفا تمعزو

 .اهلمح نم یناثلا نطبلا ىف وأ «اهسافن مايأو

 : هتأرما بطاخی ىبارعألو

 بم كلذ لکب لال کلا ٌبسغو 2 [تسفانو ءابفلا بغ ىستشبتغأ

 بک رح تاذ تداسح رقیال  ةرصق كاذ لب اركب تكدق

 .كنول قرم كهجو نسحب نأ ىنتبتعأ دق : لوقی

 قداو ردع بیطا اهیف ةارلا نونکت یشلا لاوحالا یهو :اهلک لاوحألا هنهف
 «نوللا ةقر نم «ضاضتفالا بقعو «ساعتلاو «بيطلاو لالکلا ةعاس ًانول هرأو ءانساح
 .بعتکلا رحو ؛نساحا قبعو

 .تّيعأ دقو ءهنع تلزنو هالیوط ًاريس ةباد ىلع تراس اذإ ةأرملا عماجي نأ : اهنمو
 اهشمف «كتأرما كنم لمحت نأ تدرأ اذإ :برعلا بيبط «ةدلك نب ثراحلا لاقو

 .فلخي داكي الف لزني اهمحر ناف «طاوشأ ةرشع رادلا ةّصَّرع ىف

 كولا ءانبأ نم «تاقلعملا باحصأ نم ىلهاج « رعاش « ىدنكلا ثراحلا نب رجح نب سيقلا ژرما (۱)

 . هتقلعم نم تيبلاو مالسلاو ةالصلا اهبحاص ىلع « ةرحما لبق ىفوت

 اورهتشا نيذلا ءشيرق ءارعش نم « یحرعلا نافع نب نامثع نب ورمع نب هللا دبع : وه ىجرعلا (۲)

 . (ه۱۲۰) ةئس ىلإ شاع «دیصلاو وهللاب ًافوغشم ناكو .بسئلاو لزغلاب

 ل



 اأو رول ذلأ نوکت ام بيطأ ةأرملا نأ ىلع : ءاسنلا تالاح ةفرعمب فلك نمف
 .ةباد رهظ ىلع اهريس لوط دعب لحرلا اهيشغ اذإ رخ

 برجا لحرلاو ؛ةوهشلا طارفإ اهنم قفاوی یتلا موکلا نم حقلت اهنآ : اومعزو
 اهشآ مرکلا كلذ نوکی نأ دبال ةفطنلا هماقتلاو «محرلا مف حاتفنا هيلع یفخی داکیال
 .اهدنع ذلأ و اهیلا

 هيف ةليحلا لامعإ لحأل ؛ذیذل ةقراسلا كين نإ : ةءابلا ةفرعمب ءارصبلا تلاقو
 .هبلاطو هب رفظ اذإ داوفلا ىلع كلذ دربو هل سالتخالا بلطو

 : دشنأو

 بسسیفرلا فو خو بسا عدم ًارارسهذخنات كيتا ذلأ

 ىلع رانيد فالآ ةسمخح ننفملا اذه لزنم ىف تقفنأ : دايز نب دمحم نب دايزل لیقو

 .رانيد ةئاسمخب اهيرتشت نأ ردقت تنأو کش هتيراج

 كين نيأو «لبقلل سالتحالا ةذلو «ةارادملاو ةقراسملا كلت نيأف «نيناحب اي : لاقف

 نم هروتفو لالحلا درب نيأو «هيف مثأت ام كين ىلإ «هيلع رجؤت ام كين نيأو «بيبدلا'

 نم.نايقلا كين ةذل نيأو «ةرشابملا ةلبق نم ةراشإلا ةلبق نيأو «هتکرحو مارحلا ةرارح

 .ةشقانلاو ةقباسملا دنع رفظلا زع نيأو «نمألاو ةردقلا عضوم ىف نهه «كلاملا كين ةذل
 اه لجعأف «ةدالولا دنع دحج امم تفظنتو ءاسفنلا ترهط اذإ : ةءابلا باحصأ لاقو

 ددالو ىف تدهاحو تدباک امیف اهو ؛عجرأ اهسفنلو «حلصأ اهندبل هناف «كينلاب
 ًاشطع ىدصلا بغّسلا فوجلا ىلاخلا عئاجلا نأ امك ححأو «غلبأ اهتحص ىفو «عفنآ
 هتحص نوکت لاحلا كلت دنع ةأرملا كلذكو «هماوفو هحالص هبو ءاملا هتايح اغإ

 اضفأ اهقورعو اهلصافم ىف هل دحت ىذلا غئاسلا بلصلا كينلاب اهرمأ ماوقو اهحالصو

 .نكسأ اهعوجلو ؛ىورأ اهئمظلو وهو «ةذللا

 : ىلبُح كين ىف مهضعب دشنأو

 نسل ب ودم لش سلتا كلفسأ ءىطاطو كيلاعأ عسسفرا

 كل مهردلا اذو ًاينيدم ىنكن
E. 



 نسلا نم كلذ نود امیف اهناف «نينس رشع دعب الإ ةأرملا رشابي نأ لحرلل یغبنیالو

 ؛نهنم قورعلا عطقو «مدلا فرع فعضی امك اهفعضیو هسفنبو ءاهب اهايإ هنايتإ ٌرْضَي

 .ةنس رشع ىنثا غلبت مل

 دعبو «ةنس رشع ةثالث اهوخدو نسلا نم رادقملا دعب اهغولب ةيراجلا لامك لوأف

 نم لجرلا قشعت نأ حلصت ىهف امهمالكو ءاهتبنرأو ءاهاتفش ظلغتو «دهنت كلذ
 ىلإ وه اهنضتحا اذإ هبابش ميديو یاسنلل هطشني كلذ ناف ءاهرهظ هنطب بيصيف «فلح
 ةقفاولاو ءايحلاو رفخلا كلذ دنع لمكيو «لحرلا ةينم ةياغ ىهف ؛ةنس رشع ةينامث غلبت نأ

 ءدلجلاو محللا ىف نيللاو ءرهاظلا ءاخرتسالا اهنم نوكي مث «ةنس نیسمو ةينامث ىلإ

 هرکی دقو «ضيحلا عطقنا نسلا نم غلبملا اذه تغلب اذإف هحولا حبشو «بيشلا ةرثكو

 عطقنی كلذ دنعف ندبلا ىف صقن نم الإ نوكي ال كلذ نأل «ضيحلا ةعطقنملا حاكن

 بهذ وه اذإف «هيطبإ رعش باهذ دنع هلسن عاطقنا ناف لحرلا امأف «ءاملا رثكيو دلولا

 . هلسنو هحاكن عطقنا
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 باب
 عينشلا حاكنلاو حيبقلا ذخألا فصو

 فرو «ةیقلتسم ینحرطو یردص ىف عفد : تلاقف ؛اهک ان الجر ةنجام تفصو

 ليوط تماما ىبار «ةبعج هنأك الئاه ایش هیذخف نيب نم ىلع قرمأو اوا ىف یلحرب

 قنح یدی ىف حمرلاک «یرح ع دص وحن هب ع رشف و ءالتمالا ديدش «ةماقلا

 راج ىدي ىف رجا رورمك «یفوح ىف هرمث تدجوف ا «هودع لتق هب دّمعت

 هيرفشو «هيرطقو «هشيلثتو «یرح عيبرتل تعمسو دیدخا اهب لقصي ةلقصملاكو
 ءاقّسلا ضحمک و «هيدن ةليل ىف لمحملا طيطأك طيطأ هنع هقيضو ريألا ظلغل ؛هيتكساو

 ؛نبللا سع ىف ضوخملا ضوخ یرح ىف هب ضاخف «ءاحتنالا ديدش «یدرک ىدي ىف
 ىنع ماقف «ضوخلا دنع نبللا وبري امك وبريف «یرح ىف هئاع فذقیو كلذ ىف زهري
 .فرصناو ءدوج رطم نم بلستي بازيملاك «یفوج ىف هؤام غرفأ دقو

 : بوقعي لاقو

 .ىنطب ىلإ یدلو در هنأك ريأب نالف هل او ىنكان : ىرخأل لوقت ةأرما تعم

Eزونك نم زنك د لل  
 : كلذ ىف ناجا ضعب مالك نمو قرساک الا

 هناي ايماش اظعنم نابعث هنأک ائيش تأرف ؛یعاتم تکرحو اهئازإب تسلحف : لاق

 بغ ىح هتظعناف رظنلل تداع مث ءاهنول عقتنا دقو «تضغأ مث «ةقدحم اهرصبب هتمرف
 ءاهاتفش تمرمرتو اتلاحو اهاتقدح تحمطف «رظانلا نيع ٌرسف دتشاف «هئابغ ىف

 علبت تقفطو اهلصافم تخرأو تمسبت مث ءافزغ طلتعاف ,لزغلا تسکنو اتجلتحاو

 .دتشاو لبعو «دتماو رسادلا رامحلل ةرامحلا لعف ءاهقیر

 بابا ومس اهيلإ توس ةصرفلا تنكمأو «ةوهشلا باهتلا ریشابت تيأر املف
 تیهتنا املف «هقوس ىلع یوتساو یکبانس ىلع ماق دقو بالط رتولل قنحلا دسالاک و

 و قرساعتم ريغ تقلتساف ءاهردص ىف تعفد باما لدلا لذابلا لحفلاک اهيلإ

 ترحل «هب اهتنعطو اف هتیعوآ املف ءاهرح ىف همغدأ ءاهغدص وغ حلا ديعسلا

 ءاظلغو امظُع ىعاتم دادزاو زمغلاو زهرلا دشأب اهيلع تدمتعا مث دلت ةأرما اهنأك
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 لابط قفص اهتالبذ قفصأو ءاهّرجاحأ اهيلع تلبقأف ئالتما ةدش نم رطفني داك ىتح
 .ايَرط جاتحاو ًابرض قنح اذإ .ةلبط هيفكب بعت

 دحولا نم ىنداتعيام ىنبذع دقو «ىلع ةددشتم مأ ىل نإ : تخدانيبل ةيراج تلاقو

 «یبلق لوو «یمظع اربو ىمحل باذأو «یفوج ىف هنارین قارتحا ىدبك تتفو ؛كينلاب
 ا بسح تارکس نم هیف انآ ام ینهرب نم سیلو عملا مرق قلقلاو یللاو «قرابا

 تنذأ ناف «هتوهش لاعتشا ةرارح نم ىناشغتي امو «یردص یف هلبالبو «هدبارعو

 ةبيطلا ةيهشلا هترغن لكأو «كينلا نم ىفشأو «ىعرد ىل ولخیف ىمأ ىتلتق یتدیسای
 «یردص دقوت ىفطأو ىبلق نايلغ نکسأو «داؤفلا ىلع ةدرابلا ةيورلا هسأكب برشأو

 .ىتمهنو ىاوه غلبأو «ىتمهن هنم ىضقأو
 ىلع ةيكار اهيتسبحو «ةلغبلا طابر تددش كلام : ةيراجلا هدلاول تخدانيب تلاقف

 «بحتل اهدويق اهنع ىكفو ءاهطابر ىعطقاو ءاهراذع ىعلخاو ءاهنع ىّلخ ءاهمئاوق
 ىف حبحبتت اهيجرماو «ةعناملا ةمكحلاو ؛ماجللا ةكمّرلا نع ىعزناو «غرمتتو «ىرحبو
 دقف رسكنتو درك a اهصارع ىف ضكرت رتو ريستو «جورلا
 ىف نعط باش نو «هبالغ ىريغ جاوزآ یلعو ةبالط نایتفلل و باش تک

 هيلإ كبذحو هديب كيفتك ذحأو ءاذفان انانعط كتملغ ناجیه بارطضا نع كتملت

 لاشو «كيفرط نيب عمج ىتح كيلجر نيب ذخأو هادتم كيف هعضوژ كفانکآ نیب برقف

 ءابنج یلعو «ةک رابو «ةيقلتسم ككانو «كيكرو ىلع دمتعاو «كيتيلإ ضرألا ىلع

 الحر كنم عفرو «اتصخاش ةوالحلل كانيعو ةدعاق هريأ یلعو (ةكروتمو فمئاقو

 ةرم هرهظ ظسوو ی «كّرح ىف هتشيف حواف الجر عضوو

 رادتسا دنع كرح ةكح لامعتساو «كتملغ ةفرعم یصقتسی یتح كلذ یلعو «ىرخأ

 جلو باشلا نأ نيذوت یتح «ةوهشلا بيبدو ةوالحلل كدوحوو هيف ةرمکلا رورم
 ریدتسم جمدم ؛نيشاوّرلا عوذج نم عذج هريأ ناو ؛هريأ نع الضف كيف هزسأب

 ءزهرلا ناولأب هيلع ىزلتو «هتحت ىرفزتو .یظملتتو «یرخنتو ىلهصتو یقهشتا

 ليولاب كسفن ءاعدو ةمهمه زهرلا كلذ عمو لُْسَّدتو «باعتإو «ةلبرغو «لابقتسا
 تككف «یرح تققش كلوق نم نيرثكتو ؛ليسلا یب لاس «ینتلتق ىبيبحاي : نيلوقتو
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 تبصأ ینتیفش اهيأ ینکنف یدیسای كتيدف اذکه نیلوقت نأب كلذ نيعبتت مث «یکرو
 ,لخ ؛هبلصأو هلوطا و ؛هبفلعاو كريآ بيطأو «كبيطأ امو «لتقلاو اجلا قرب

 نيديرت هحورخ ذلأو هحولو ىفشأ ام هعقو دشأو ,هتنم نسحأو هرفوأو ؛هرجو
 هتکح نيكلستو كّرح كين نم ىفتشيو «هزهر رثكيو «ىتفلا طاشن مودي نأ كلذب

 .هيف ةوهشلا بيبد سيسرو

 : افاح فصو ىف اه تايبأ نم سرامجلا تنب ةريمع تلاق دقلو

“A 

 ءارسسسسلا رورد ترد اذإ یستح ةعاسا همضواهمشف

 اقّرلاىف اشم رمسلاىشقت هلوقاهلصفم ىف بدو

 الفاب الف نيبيعلا ىف قسنر ام لب اتهنافج تركو
 ىقفلل تافتلا بسيط اه ر فان ارح ىلا ه يلج ر عج

 الوهم اره رم هرلااهييف ا طأط سندام اذا ىقتح

 : رخآ لاقو

 را ملا سأر لشم اهييش ىريأ ترسنصب اذإ ةر مع لوقت

 راوجل ةلكوحضأ یا ناتسب 2 هلجاحب تسل ىنع لیلا

 رارصلاد نع نومهأاذنإف عبرأ ىلع یسموق بس تلق

 راقثع نم ىنلقأو ىنع حنت ىذك تلاقو ىر يأ تمظعتسساف

 راضنلا بعق لشم نع تفشكو تسشضناو ةع ااهتقنخف

 رازالا ىن نيب نسم هتزربأ ىذلا م كحيو اه تلق

 راعسلا باهتلك باهتلاه ل  هتييهئهزُور ح تاق

 راستا ياش ملهج مسسلملم 2 قييض ربح ىف ىريأ تمشف

 رافللا ننبو مهجلا رح نيبام تقرحف تمجهت مسن

 رامجلا دع جاسسجحلا ةسسلولو 0. اهليو اي خر صت تسلولوو

 راج هللاتاق اهيف تقره اههرحتدجو ام اذا یسح

 . راسيطصا نسم كع لسهو تلاسق ةدوع نسم سأسسبإل اس تسال



 ام لشم ةئاسس ىنتمغانو

i EEE e EEE REEحج  

 اهنانسأب ىمحل تسقزمف

 : ىنهجلا ةّيلع تانب ضعب لاقو

 یستلتق تلاسق ریالااهیف باغ اذإ

 اهتايح الا كيننابب اههلتق امو

 ةا قه مست اروجط وسو

 ةنيدح ةةقف تناك اذإاهكنف

 تعطتسساا م اهيلع لولطو

 تعطتساام دعصو بوصو

 ةمارك ىف شعف بنذ اذ تنك ناف

 : رخآ لاقو

 ىشأ ةرفغماي مملعي هلا

 هاش بضقملا ذخأ اهتذخأو

 : رخآ لاقو

 الاخ یسترصبآ ول تناف

 اوت و

 : رخآ لاقو

 هتملعاذإ زسمرلا یسبجفی

 هناسسح اسهجعا ال لوقت

 هترفن لق بار بلكل
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 راقُعلا فالس ىناحلا مغاسني

 رامذ ىفهككزت ةعطب ىديس

 را كنا ريس غب ىلوألاة رم

 رارغلابا لاعاط تلئكو

 یرح ىف تنأ یدیس الخد بلطتأ

 رفعرزملاقت يلاحلل ءاف ساشا الاو

 فتو كانك انايحأ تفكختو

 رشبأو كد هج زهرلا اهيلع كرادو

 رخأو اهيف باغام اذإ مدقو یستالو

 رفوم ريش سیف ريابةدشب

 رتفم تنك ناو لاح وذ نكت ملذإو

 لكيلا ا صخلا سود اهتسددق

 لول موقل اهيرشي نالجع

 درع ىف ندرغ ایکنی

 هستنعااها ها يابتأاب

 هتزعاو ةعاسس هازسسعا نح

 هةسست<تبدحو هسسني سس یندمحف



 هتربعواامهدعب وز سسسعو
 4هستنعط لقتسلا قو حمرلاك

 هتفشو یتف.ش تقالت دقو

 تبا طو ءاغشحألا تسقتلاو

 هسبر هيف حلفتال قح سلاف

 هتلخدتسا اذإ ركبلا عاسسك

 ت كاذ دعب عفو دنعو

 هسسستروف ترقتسسساو ىنالع اذإ

 هتمض تداعو عفدلا نسحأو

 هتسشقن اهيلع درولا اهنأك هسهکن

 هتردنعاعساو قوذ ست یح

 هسفل كاذو اذه تفرظتسساف

 هتردزا كاذو اذه تذخأف

 : رخآ لاقو

 قلمتلاو لطاسساو دجخلااب قصلم ناسلباهنع لازم

 قلف سيم هیت یستح قلخي إل ىذلاءىشلا هلوقو

 قلمسلا بوج لشمابهنم بوسجي قف قدس بامالعولك

 ىققرت اهساا بأ لوقب  ىققتريوةراتاهيف لزب

 قبشلا ٌفكب ّرحلا هقتفي

 .اهحكنو اهيلع بثوف ىعرملا ىف یهو «لشهن ىنبل ةيراج 2”قدزرفلا ىقلو
 : كلذ لاقو

 رسالا ديدش سارلا كلام رسکبلا عار اك اهيف تسوا

 ريسقمجى فهغخلوافقأك رش فس صنو ربش ىلع داز

 رخللا موسي ساسنلا روعسش لسم رعش نم العاماهبع ریس

 ىردص ٌرسيو لسيوب وسسسعلت ىرجم تكرتامل تلقاقت

 رسفهدلا لوط عسسجرت ال ثب 0( رتسعقلا ببحر ىعفألا لخت ذإ

 رصعلا ىف ةرصبلا ءارعش نم « سارف وبأ « ىميمتلا معصعص نب بلاغ نب مامه : وه « قدزرفلا (۱)
 . (ه١١١) ةنس ىفوت « رابخألاو ةغللا ىف رثألا ميظع « ىسابعلا



 : بارعالا ضعب لاقو

 اتش ای ىسسسف روسسعألا بسسیغو

 نيذخفلااك ناك ىوقح لوطو

 اهاشح یف بوتکلا بكرلاك . .٠

 اسسها .تسسسلقلو اسضاو تسسسلفل

 اها شفت ةسسستيكر ىرسسس نإ

 هي 5

aنا ۱ ۱ هنادرج, ۱  

 - . . هلشم ىف نافطغ .نب.هلل |. دبع ینب ضعب :لاقو
 دروسسلا ما یرسسیا تارایسل

 یدفتسست نأ, ةوهسشلا نم تداك

 دسعولا اذ ىبلع ىبففاي لوقت

 ةقلادع نعسست نم قضا

 درمسسلا سار غدرسبسسپ مه

 یدسع اسم یرسظناو .یسفک تلف

 ول تسهللا سار للدم ةييئئار اسس

 دهجر زره نسم تسسشهجا)

 ىدعلاب اهكيني نم فول

 للاب فلالا ىسمرأو ااه

 امف ن تزربا ال تلال

۷۹ 

 راس بتا كي ىسبتكن تيسيلووو

 يمص مراو ندع تزریاسف ی

 دواب تار یترظنا سس

 وروسسسلا دوسش عمو رزم

 درا شيسسشكك تشك مسل

 یاس تسسلجو تسسسعجارف

 دالا تاوسسطخ ىوسسم رس



 لا نول لئماهيف بصف
 1 هب ت جزم ةطز

 ید اب ةوهس 53 ۲ ١
 سس فا ت ر ل شرلا ج : تباج دق ت ۰

 سب نم دما ىف بغار ميرك لك دحملاةل نسب ناليغ 1 :

 ۱ ۳ ۱ : رخآ لاقو

 قيفش حصان ىقتلوق قولحملابهعتكلا تال تلق
 ولفم ضيبأ نع تف شكف | قورخلا نم ودسی یذسلا یطغ ق 2 ف ۲ ۱ ۳ "3 ۲

 وت اج او, ق ل
 ق ۱ ۵ م

 ورعل ةيداب ةشيفب قيزلا حزا ذ ءا رخت

 قیسفلا لطبلا دنز لثمک

 ب ىتيلخناي كل له سحتلاب تمهعلوأ اذإ امل تلق

 سلا ديش نم یتتنکماسسم سراب تبترغأاووعن تلاق

 سرلا ضرع لشم فيم بار سجا رفوكل سم بهعتكو

 سم یآ حاسصای اهسفغمأ مسبح ادومعك | ميف تم ةف

 علئألا لازغلاك ةافف ىلإ عجراف اجنم كسرع نم كلام
 علصا خيسش ةسماه لاك عشقم شسسيمجب اسسيوهلا ىشق

 عقب م اذإ ليلا درسی وأ عيشي ملاذإامايفلا معطي نأ

 عصبرألا نب دقي سراسسفو عجرشلا قوف ةعجضلا هه

 عورخلا نهد لدم ايف جب عر قد صب اف داهم
 عسسشنمتتلا نسم اسسهيوادي | 2و

۷۲ 

 عرقألا كاسكح لس ةكحو



 : رخآ لاقو

 اهنانسسسأ نسم فرصت ٍةرسسمك
 اهنادّمَغ ىلع فخرلاابا تقال
 اهناجع ىقتلم ىف توتسااسل
 اهناسل ىبناسج اهنم كولت
 ع مجنلا وبأ لاقو

 اهنادرج ىلع قوا ةقرسسشم

 اتیهناقلخ نم لمحت ئار
 اهناکمتسساو ةوهشلا نسم تسلظ

 اسهناكم نسم حريسستال افلح

 .نيرعمأ نبا ركب كيطعأو ابذع كيقسأ 1۳ 2
 ۱ 1 ج یمله : اه تلقف بارعألا تانب ضعب تيتأ

 كالا به هشت اس ةيراج
 كرتوامالع ننامللوقت

OEكل  
 0 سيل اصخش لقت ال ك ايو

 : لوقأ اهتبجأف مجنلا وبأ لاق

 كرولاءامندج نيتملةطوطخم
 كلدواهيف ءافيفلا جلوأو

 كلف ملأ ءیطاطو كيلاعأ عفرا
 كصفا ىف ةلجأو یتاف غلبأ

 : تلاقف

 كلميع ے صل
 معأ نميف كروس بال كنود | یسستح كلحم

 5 : میحس لاقو
 ةليل برايف ىسم ىكحضت نا

 اهسأر بصملاو اهالجرب ليسشأ

 : رخآ
 حسب كي راسبحلا كي ذإ

 : : رخآ
 باع نم كبا نأ یهتسسشآ

 لبوه طب لفوهحادحاو

۷۳ 

 جرسملا ءاسبلاك اهيفف كرت

 جسلمدملا عارللاك اهي عشار

 راسسمهلا كز لسفم تسسکل ىس

 هماقسس لولطو هسسئارجهب بلقلا

 همادق نمو هسفلخ نم کسب نأ



 ناف اهتساو اهلحر بصن ةأرملا سأر لحرلا اذتحا املك نإ : ةءابلا ءاملع لاق
 .اهطاشن ىف غلبأو «بيطأو «كينلل ذلأو ءاهّرح رعق ىلإ ريألا ءاصقال دم

 معتتلا نم تادتفتلا بولق ىف عقوأ ءايشألا ئأ : ريبزلا ةالوم فاحجلا مأل لبقو
 ؟حاکنلا تق

 جراخمو «غامدلا ءاشغ نم ءاملا بلجي قيهشو «ريخنلا الإ هيف عمسيال عضوم : تلاق

 .ناز ىلع فوح الو ةيناز ىلع ىودعال ثيحب «ماظع
 انأ انيك لخوا یخ: یار یف قرمك نأ ول تددول :لوقي ىلزتعملا دلاخ وبأ ناكو

 .ةأرملا رح ىف تعماج اذ
 : برعلا ءاسن ضعب تلاقو

 ىه ى فقة طق عضوفهتيقلدق ىسي
 ن طوخ ىل ٌبحأااسمكانولخو

 ی نزهف یا مو یر نب عسمجف
 503 هافتو ه4 9 5

 ىتا ک هيه ترسسسص هب تيمصتذ م

 ى تال سالاد شت ا هلفط لس ظو لاو

 : لّدعلا نب دمصلا دبعلو

 ىَّراولاابو دهسسشلاب ىلفت ارا ضنا ؤابأ سراج
 ارابشا هئا نسا ارا صقامحنرمخلاو محللاو

 ارابايح اه رايطأ رج شو ارا با هراهنأ قلئئادح

 ارالقلا مف ىراذقلا للم ارات ىرذلاب حير لك ىف

 ىرابال ىسفلا ىف ةيبقب اراهملااهتورذ ىف تبصنأ
 اراتسیفلا دقراماذإ ىح ىركس یف نارک سا هب ثب

 اراب نل ىارالو تفر  ىرالينممائواهلهانم
 ارا.مصلاب رعسسشلا تسلمو یسستج ىروت ىذلااهسادبدقو

 اراعتسسسا اف تسسسحأ تسسلفو ىراملاى لع رقصلا ردحت
 اران تادخو ید ركبك

۷ 



 : راثک الا وذ لاقو

 حا ام اذن

 es ,اذ لخأف 98 أو اذ رعشپ اذ د ۱ مرهشب اذذخأ 0 ا ر الو ىرسيأ تسيل يج كرف ۱ ا ۱ نو ۱

 ۲ فا 1 7 اسم كنم كس یهتش

 اذ شم ۱
 واعارذ هيف هيف هيف عضاش

 و مع . @ 2

۷۵ 



 باي

 حاكنلا عاونأ

 ذيذللا ىهشلا ؛هيلع صورحا حاكنلا بلط ىف لحرلا اهب جلاعتي ىتلا ةيودألا نم
 مسحبءاب ترضأ اعر تاوهشلا رئاس ىلع هلضف ناب دق ىذلا .تافصلا عاونأب بولطل
 نوكي ىتح «هريغ نم ترضأ هجو نم تفقو اذإ ىهف اهعئابط نم كلذ ريغلو ءاهترارحل

 مهمازعاو ءابطألا ضعب عدحخو ءاهيلع مزلت ىتلا ةنوؤملا عم مسجلل اكلهم اهنم راثكإلا
 سيلدت نمؤي ال امو «ةيودألا نم حيحصلا دوجو رذعت عم اذه «بلطلا ىف مهطسبتو

 . رفاقعلاب ةلدايصلا ضعب

 راسیلا لیلقلا «لاحلا ریغصلا ىلع الو «ندبلا ىلع نوکیال ام عضوب ءامكحلا فطلتف

 عاونآ اوفلأف .هتبقاع ملی الو «طاشنلا یوقی ام لب «عاشبتسا سفنلا ىلع الو «لمحم

 هب ظفللا دنع لحرلا بوبهو «افاعتشاو سفنلا ةكرح كلذ ىف ال عامجلا لامعآ

 دهاشمو هنوتفو هقئارط و ؛ةءابلا عاونآ ىلع هفوقو دنع داتعی یتح ؛هركذب حیرصتلاو

 ردتو ظحلا مظِعأ لمعلا ىف هل نوکیف اال راردتسالاو هلاكشأ بئارغ

 هسحب ظلغيو هژانحاو هطوقس ىوتسيو .هقرح خفتنيو هدأ ىمحيو «ريألا قورع

 اوهبنو هیلا اوحرصف هعقو دتشیو هسرح ایلاع عمسیو هنتم نشوشخیو هیخارت بلصیو
 «كيرحتلل اسامتلا لمعلاب هژارغاو بلقلل ؛ةعرفأ ىلع هعاونآ اوبک رو «ةيانكلا نع

 ااغ اوه ءلاكشألا عاونأ هيف اوروصو «بتکلا هيف اوفلأ ةلعلا هذهلف ,قیوستلاو
 نم هسفن ىف تبث اع هبقل كلذ ىف اباتك عضو نم دحاو لكف «باقلألاو ءامسألا

 : عاونأ ةسم ىلإ عحرت اهعيمجو ءاهتيمستب قحأ هآرامو ءاهانعم
 .ةأرملاو لحرلا نم ءاقلتسالا

 .بنح ىلع امهعاجطضا

 .ناسلاج امهو امهحكانت

 .ناملاق امهو امهحكانت

 ضرألا ىلع اهردص ةعضاو اهیلجر ىلع ةكراب ةأرملا نوکت نأو

۷٦ 



 : هوجو ةيناغ ءاقلتسالاو

 .سانلا نيب فورعلا وهو ,لحرلا یذحفب اهيذخف قصلتو «ةأرملا یقلتست نأ : اهدحآ
 تحت هيدي لحدی مث ؛لحرلا بناوج ىلع اهیلحر قصلتو ةأرملا یقلتست نأ : رخآ

 اهب لعفی نأ وهو ءرخآ هجو ىلع كلذ لمع اعرو «هعباصآ كبشيو ءاهعماجيو اهيذحف
 .ىرخألا ىلع ةدحاو ناتطوسبم اهالجرو

 .هيلإ اهبقع وه ذحأیو لحرلا ةرصاخ ىلع اهيمدق عضتو ىقلتست نأ : رخآ
 .صاخلا موق هام دقو دحاو لك هفرعي سیلو ءاهیذحف نيب هذخخف لجرلا عضي نأ وهو : رخآ

 هبذجتف هافق ىلع اهيدي عمجتو هردص ىلع اهيمدق عضتو ةأرملا یقلتست نأ : رخآ

 .اهجرف ىف هركذو ءاهردصب هقصتلم اهتبكر ريصتف «یه ىنثنت ىتح اهيلإ
 اهذخف ىلع لحرلا سلجيف ءاهيلجر ىدحإ طسبتو «ةأرملا ىقلتست نأ : رخآ

 .تعاطتسا ام ةبوصنم قوف ىلإ ىرخألا اهلحر عفريو طوسبلا
 تحت هیدعاس ربعيو ءاهيذخف تحت هيعارذ لحرلا لخديو «ةأرملا ىقلتست : رخآ

 . ةغلابملا ةياهن اذهف ءاهفاتكأ سوؤر ىلع هيدي عباصأ ىنثيو ءاهرهظ
 : هوجو ثالث وهف عاجطضالا امأو

 ىلع عجطضم وهو «لحرلا اهلبقتسيو «نميألا اهبنج ىلع ةأرملا عجطضت نأ : اهدحأ
 .اهردص ىلإ اهذخف مضيو «رسيألا هبنج

 . اهيدت ىلإ اهيذخف لجرلا مضيو اهنیع ىلع ةأرملا عجطضت نأ : رخآ
 .حتفنتل اليلق رخآلا اهذخف نم عفريو اهمزالم هنیع ىلع لحرلا سلجي نأ : رخآ

 : نيهجو ىلع سولجلا امأو
 . هيديب هيلإ اهمضيف ةأرملا سلحت مث ءاهيذخف طسو لحرلا سلجي نأ : اهدحأ

 .اهعماجيو ءاهتطبب اهیذحف قصلیو «طئاح ىلإ ةأرملا لجرلا دنسي نأ : ىناثلا

 : هوجو ثالث ىلعف مايقلا امأو

 اهجرف حتفيو ءرسيألا ىلع اهعضيف ءةمئاق یهو «نميألا اهمدق ذحأت نأ : اهدحأ
 .اهنتم ىلع هدي عضيو ءاهيف هركذ لحدیو هديب

۷۷ 



 .ضرألا ىلع رخآلاو «كقتاع یلع نیفللا دحأ نأل ,ىفخلا اذه : تلاقف

 هجرخأو ی وأف «یرهظ ىلع كنطب قلا : تلاقو «تحطبن ناف تعجرو تحرح مث

 قب قب : لوقت ءاهرجح عمسأ تنكف «تلعفف نيتزهز لك ىف هدرو هجلوأو (ةوقب

 ؟اذه مل تلقف

 هتببص ىتح كينأ لزأ ملف «ىقبلا : هل لاقي اذهو قيرلا ةرثكو «جرشلا نيلل :تلاقف

 .اهفوح ىف
 ديد یکم اه ترش سن انه ی فك رو الواو م انيح زكر

 اهجرش هب كلدت لزت ۸ و اهديب هتذحأف بابلا ىلع هسأر تعضوو ءاهجرش تقيرو
 كيقاس ىف نوكي ىتح باصتنالا نود ًامايق مقف هتحلوأ تن اذإ :تلاق مث «نال ىتح
 ؛تسالا ىف كينلا باوبأ نم باب هنإف «ةوقب قوف ىلإ هحرخأو هلحدأ مث ءانحنالا ضعب

 انایحأ نيتيلإلا نيب هررمأو نيتزهر لك نيب قيرلا رثكأو «هنم ذلأ ءىشب سانلا عتمتسي مل
 اذإف ءرونت ىف هنأك رمي خو اذإ هارأ تنكو «تلعفف «هلوحامو «جرشلا نيلي ىتح

 ترخن كلذ تعم املف «خب خب : لوقي یذلاک اتوص اهرجح تعس قوف لٍ هتجرحا

 .كلذ تبطتساف «هظملتت اهناسل تحرحأو

 ؟همسا ام : تلقو

 .یخبلا : ثلاق

 قير : تلاقو ءاهيتبك ر ىلع اهیدب ور «تکر بف تعحرو تلستغاو تحرحو
 تعمسف تلعفف «ةوقب هجلوأ مث : ءالياق ًاليلق تسالا باب هب كلدأو كركذ س ۳

 .هتببص یتح تربصت اهنآ ريغ اطرفم اريخن ترخنو «قيرلا ةلقل ادیدش اريرص اهجرشل

 .رارصلا اذه : تلاق مث

 ءاهديب اهجرشو ءاهتزيجع تقيرو «ةدحاسلاک تكر بو «تعحرو «تحرح مث
 مث ءًالياق ًاليلق حجوا مث ؛ ةعاس تسالا باب هب كلدأو .كرکذ قير : ىل تلاقو

 ملف هلا | اهجرشل عمأ تنكف «هجلوأ مث : ةرمكلا سأر ىلإ هحرخأو

 1 .تمقو «تغرف ىتح كلذك لزأ

۸ 



 .ماحخ رلا طرح اذه : تلاقف

 یرکذ تقيرو اریثک اقیر اهتسإ باب ىلع تعضوو «تک ربو تعحرو تحرح مث

 ؛هلصأ ىلإ هشبوآ مث نیتزهر لك ىف هقير رثکآ تلاق مث ءاهجرش هب تکلدو هلصأ ىلإ
 تیر هتحلوأ اذإ تنکف «كلذك هدعآ مث «جرشلا نع هلك هیحنت یتح هجرخأ مث

 هيلع قّوط یریآ لصأ بابلا غلب اذإف «یدثلا مقتلا اذإ یبصلا مفك یریآ لبقتي اهجرش

 هقوف عمتحاو ءاهجرش قبطنا هتجرحأ اذإف «یریآ ظلغو «جرشلا قيضك ًاضيبأ ًاقوط
 .تماق مث ءاهتسا ىف هتببص ىتح كلذك لزأ ملف «دبزلا لثم

 .قيضملا اذه : تلاقو

 من اليلق اهتزيجع تحرحأو رادسبا ىلإ ءاهنطب تقصلأو .تعحرو ؛تحرح مث
 رادقم ىنع تنأ اضيأ حنتو «بابلا نع دعبي ىتح هحرحأف «هتحجوأ تنأ اذإ : تلاق

 هتببص ىتح كلذك لزأ ملف بلص زهرو «ةوقب هحبوأو «بابلا كريأب قفصأ مث «عارذ
 هل عمسأف «تسالا باب هب قفصأ تنكو ءابيجع ًالمع تلمع دقو تيحنت مث اهتسا ىف

 هی ىلع ديب قيفضلا# ایر

 .ىرامحلا ىمسي دقو «قفصملا یمسیو «كولملا هبت باب اذه : تلاقف

 ىقتاع ىلع اهتعضوف اهالحر تعفرو ءاهرهظ ىلع تقلتساف تعجرو تحرح مٹ
 ىتح اليلق اليلق تلام ةعاس تمقأ املف «تلعفف هلك تسالا ىف هجلوأ : ىل تلاقو

 «هتببص ىتح رخنت یهو ءاهتسا ىف ىريأ عفدأ تمقو «نمألا اهنبج ىلع تراص
 .مايقلا تدرأو

 «تحطینا یتح تلامو «ماقو كرع یتح ةفيفح ةزهر تزهر مث كناکم : تلاقف

 هبیغ «هلك هحبوأ : لوقت تلعحو بیجع ءیشب ريخنلا نم تءاجو ًابلص ازهر اهتزهرو
 .مايقلا تدرأو هلك

 اهديب هزمغت لزت ۸ و هتصمف اهمف ىف هتلحدأف ءاهديب هتجرخأو كناكم : تلاقف

 تكرب ىتح اهيف وهو «تماق مث ءاهتسا ىف هتلبوأف «تناک امك تحطبناو «ماق ىتح

 .مايقلا تدرأو ءاهفوج ىف هتببص ىتح بلصلا زهرلا ىنيطاعت یهو «ةعبرأ ىلع

 .ةمئاق تراص ىتح اهيف وهو اليلق تماقو زهرت لزت ملف كناكم : تلاقف
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 یرهظ ىلع ترص ینتح تلعفف كعبتأ انأو فلح ىلإ ىل یحارت ىل :تلاقو
 یتح هيلع تراد مث «ةعاس لزنتو دعصت لزت ملف هیلع تدعق یتح اهیف یفو ىنتعبتأو
 .هیلع تراد مت تعاس هيلع تلمعف ءىهجو ىف اههحو راص

 یرهظ ىلع اهتیقلآ یتح تمقو «تلعفف یذخف تحت نم كعبصإ لحدأ :تلاقو
 اقفاوم ازهر تحت نم ینزهرتو زهرآ لزأ ملف «لمعلاب اهیف انأدبتا یتلا لاحلا ىلإ انرصو
 .تمقو ءاهیف هتببص یتح یزهرل

 .ابعتو المع اهرثکآ وهو ,حاير وبآ یمسی بابلا اذه : تلاقف

 ىلع كلذک و اهتسا باب ىلع اقیر اهدیب تلعحو .تکربو تعحرو تحرح مث
 هجرخأو هيلإ رظنت تنأو ةرعش ةرعش هلخدت تنأو «قیرلا نم رثكأ : تلاق مث ءىركذ

 هلك ريألا بيغي ىتح ًاليلق الیلق حتفنی اهجرش ىرأ هتلخدأ اذ] تنکف تلعفف «كلذك

 ىف هتببص ىتح لزأ ملف «كلذك حتفنی وهو «جرشلا فلح ىلإ ترظن هتحرخأ اذإف
 .تمق مث ءاهمرُس

 .رازإلا لح اذه : تلاقف

 تكر بف ءاهيلإ اقوش مايأ دعب اهتدواعو .تحرحو اهتعّدو مث : سويعد نبا لاق
 بلصلا زهرلاب كيلعو «لمعت ام ملعاو جاليإلا ىف غلابو قيرلا رثكأ :ىل تلاقو «یتحت
 جرحف قيرح ىف عقو هنأكف ءاهتسا ىف هتلبوأو هتقيرو .تححفت مث .دیدشلا عفدلاو

 تبضح ىتح هجرحأو «هشبوآ لزأ ملف «نارفعزلا حير حافو «هلصأ ىلإ ابوضخم اهنم

 .هتببص یتح كلذك لذأ ملف صلاح نارفعز ىف انأو یقارمو یتناعو اهيتيلإ نيبام
 . ىسرولا اذه :تلاقف

 .ىل هيفص :تلقف

 ذحأت مث «مهرملا لثم ريصي ىتح «درو نهدو ؛جسفنب نهدب نارفعزلا نجعي تو

 ىف هلك لصحب ىتح ءاغيلب اوشح هعبصأب كلذ وشحي مث جرشلا باب ىلع هلعجتف ابلاق
 .تيأر ام ناك تسالا ىف ريألا تلخدأ اذاف تسالا

 .قرحم راح ارفعزلا نإ : تلقف :لاق
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 .هتدح رسکیل دروو جسفنب نهدب هطلخ امنإ :تلاقف

 یتح بلاجعلا لمعتو رخن یهو ءاكرادم اجاليإ اهیف هتلبوأو ءايناث اهتكربأ ىنإ مث
 .ريدعلا حيز حافو قلسلاك رضحخأ جرخف هتحرحآ مث ءاهمرس ىف هتببص

 ؟اذه ام : تلقف

 . ىردسلا : تلاق

 ؟كلذ فيكو : تلف

 .نوجعم ربنعب باشم ردس : تلاقف

 تراد مث ءاههجوب ىنلباقت هيلع تدعقو «یرهظ ىلع ینتقلاف كلذ دعب اهتدواع مث

 لزأ ملف «ةكراب تراص ىتح اهتعبتأو ءاليلق اليلق تكرب مث ءاهرهظ ىنتلو ىتح هيلع
 .تمقو اهتسا ىف هتببص ىتح كلذك

 . ىبلوللا اذه :تلاقف

 : طلا ىف لوقلا

 : ساخنلا ىسيع نب دمحم ىكح
 ؟طلخلا ىف نيلوقت ام ةيراح تلق : لاق

 .باحقلا تانب لاعفأ نم : تلاق

 ؟كاذ ملو : تلق

 . ذل هب لوعفلا الو لعافلا اد ال هنأل : تلاق

 ؟فیک و :تلق

 .امهنم دحاو معط دج الف ؛لسعلاب زولا لحرلا لكأي امك : تلاق
 .جورخلا تدرأو «ىلزنم ىف اهب ترصف «ةيمور ةيراج تي رتشا :ىبعصملا لاقو

 .ادحاو لمعت ىتح حربت ال ل او : تلاقف

 هلصأ ىلإ تسالا ىف همبوآ : تلاقو ءاهتيلإ تحتفو «ةعبرأ ىلع تكربف كنأش : تلقف
 .,غ رفت ىتح كلذ لعفت لازت الف ءتسالا ىلإ هدر مث حلا ىف هلبوآق هحرعآ مث
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 مث ةدیدش ةبيجع ةلبرغ تلبرغو «ترحنف لصأ ىلإ تسالا ىف هتلبوأف تأدبف : لاق

 .بیجع ءىش ةذللا نم هب ناکف «هتببص یتح كلذك لزآ لو را ىف هتلبوأف هتجرحآ

 .طلخلا نم باب اذه : تلاقف

 .اهنطو تدرأو اهب تولح املف « ةيراج تيرتشا : یدبعلا لاقو

 ؟كينلا سأر فرعتأ كناکم : تلاق

 ال : تلق

 هشبوتو «كعباصأ فارطأ ىلع دعقتو «ىلحرب عفرت نأ را ىف كينلا ةذل : تلاق

 كلف .بصلا تدرآ اذاف ةعاس دعب ةعاس هینثت و «ج رخیو «لحدي فيك هيلإ رظنتف

 : نیهجو

 ىف هجلوت وأ ةضفلا نم ةكيبس هنأك هارتف ةرسلا یف هبصتف هجرخت نأ : امهدحآ

 اذل قیرلا لقأو همآ ىدث ىدحلا صم هصعو «هرصعی جرشلا یرتنف ءاهيف هبصتف «تسالا

 بکر لا یرت كنأل «ةعبرأ ىلع ٌرحلا ىف نوکی ام ذلأو هل بيطأ هناف را ىف تكن

 تسالا ىف كينلا نوكيام ذلأو «ةرسلاو نيبيدثلاو نطبلا ىلإ رظنتو ءىحتو بهذت
 لبقو «جاليإلا ىف غلابو ءلصألا ىلإ هبيغو ذلأو ءبيطأ هنإف «قيرلا رثكأف ءًاكاربإ

 .هنم بيطأ تيأر امف «كلذ تلعفف «كقبش ىف ديزي كلذ ناف ةعاس لك نيتيلإلا

 اناسنإ تعس :مجنلا ىسوم نب دمحم بحاص ءصسفح نب رمع نب نانب لاقو
 تیر تحف لقب نس اكفنا دارما كينأ نأ قالطلاب تفلح : لوقي ةرصبلاب

Î EEنم اكين ىتأرما كينأ  
 موي لك ىتأرما كينأ انآ : لاق مث هيقفلا مسبتف ؟ال ما «قالطلا ىب ؛ عقو ىردأ امف «رُد

LESER 

 ىلإ اهرح ىف هلخدأو هجرخأو ؛هلصأ ىلإ اهتسا ىف كريأ لحدأ مث «قاصبلا نم نم ءىشب
 .هلقع نمل رد نم اكين كلذ ناف ؛لزنت ىتح امئاد كلذ لعفاو «هلصأ

 .ةوهشلا نم هباعل لاس ىتح .هایتف نم هيقفلا غرف امو : لاق

 .جارحألا عم هاتسالا ىف نوکینی ام رثكأ ةشبحلاو جنزلا نأ :اوركذو
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 عضاوم نودصقیو جارحألا یوس نوكيني (نموللا) مه لاقي ةفئاط دنهل ىفو : اولاق
 امأو ءاهيتبكر نطابو د نطابو ءاهطبإ ىفو ءاهيف ىفو ءاهيدي نيب 0 رخأ

 جارحألا

 عیمجو «هب قيلي بقلب هنم عون لك اوبقلو «سانلا هعرف دقو هعاونأ ىف لوقلا انمدقف

 .بابلا لوأ ىف اهانركذ ىتلا ماسقألا نم جراح ريغ هودروأ ام

 ىتح ناتدخم ةأرملا زجع تحت لعجي نأ وهو ءاجاوخأ متاح هل لاقي عون هبيرغ نمو

 . اههحو ىلإ هرهظو اهردص ىلع لحرلا سلجي مث عفترت

 اهسأر وحن اديدش ابذج اهسفن ىلإ اهبذحتو ءاهيديب اهیلحر ىماهبإ ةأرملا ذخأت مث
 جل ويف هلک اهحرف زرب ادیدش تلاشنا اذإ اهنإف ءاهيلجر نيب اسلاج لجرلا ريصي ىتح

 اذه ىم نم مهنمو «كلذب لصتي ام عيمجو ءاهجرفو ءاهزجع دهاشي وهو «هيف ذئنيح

 .(ىنايبورلا) لكشلا
 دق ذإو ءانكمتم ادعاق لحرلا اهكيني نأ وهف «ةأرملا هنم لبحت ال ىذلا لكشلا امأ

 .جرفلا ىف ركذلا ةفص نآلا ركذنلف «عامحبا فانصأ انركذ

 كلذ نم ءىش لكلو ءیتش بورض ىلع جرفلا ىف ركذلا تاكرح نإ : لوقنف
 نم مهنمو هلک كلذ ديرت نم نهنمف «ىتش بورض ىلع هيف نفلتخي ءاسنلاو «هفص
 .هنم عونب ىفتكت

 .(لكيحلا) هبقلو جرفلا ىلعأ ىلع هفرطب دمعيف ادعص جرفلا ىف ركذلا كرحتي نأ : كلذ نمف
 .(رحنأألا) همساو جرفلا لفسأ هفرطب دمعتيو هاطبهم جرفلا ىف ركذلا كرحتي نأ :هنمو

 .(ريحتملا) هبقل ءاطباه ةرمو ءادعصم ةرم ركذلا كرحتي نأ :هنمو

 .(جوعملا) هبقلو جرفلا بناج ىف ركذلا نوكي نأ :هنمو

 .(فقاولا) هبقلو كرحتي ال نكسي نأ :هنمو

 هنأل ؛ (بحلا طقل) هبقلو عاونألا هذه نم رثكأ وأ نيعون ىلع كرحتي نأ :هنمو
 . هبناوج نم بحلا طقتلي ريطلاك
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 ۰ باب
 حاکنلا عاونآ نم راضلاو میلسلا رکذ

 نوکت نأو «اهیلع لحرلا ولعو «یطولا شارفلا ىلع ةأرملا ءاقلتسا : لاكشألا دمأ

 اذه ىلع عماجي نم ناويحلا فانصأ ىف سیلو کیا ان یی اش ءايلاع اهكرو

 .ناسنالا لعفی امك مادق نم یتناا اط ذفنقلا الا لکشلا

 .خافتالاو «ةردألاو ليلحألاو ةناثملا ىف احورق هبسکآ اعرف : لحرلا ريأ ىلع ةأرملا دوعص امأو

 .كلذل ةدعتسلا نادبألا ىف جازلا داسفو «ةردألا ثروی : عامجلا دنع ینلا سبحو

 .كرولا ىف املأ ثروي : مايق نم عامجلاو

 «ىنملا جورح هعم اضیآ رسعيو «ةفيعض هباصعأ نمل ءىدر : بنجلا ىلع ىذلاو

 .بيضقلا ىف ثروأ اعرو یلکلا ىف اعجو ثرويو
 فشکل هنم رعشقت عيظف اهل لذ ةأرملا شارتفا نإ : لوقنف .فرظلا هبجوي ام امأف

 نوكي نأ حاكتلاب اهالذتسا ىلإ فاضنا اذإف ءاهدرحت لمأتو «ةروعلا روهظف «ةءوسلا

 اهالذا ىف غلبآ ناك اذه لبق ىذلا بابلا ىف اهانركذ ىتلا لاكشألا هذه دحأب كلذ

 كلذ ناك اذإو «للم ناونعو «ةبحم ناصقنو «ةلزنم رغص ىلع ليلد كلذ نأل ؛اهناهتماو
 ىف هرکذ مدقملا لكشلا اذه نع ردقلا ةريطخلا ةقوشعملاو ةَجّوّرملاب لودعلاف .كلذک
 نم هريغ لامعتساو «عابطلا ىف امل هتقفاوع لوقعلا دهشت ىذلا بابلا اذه ردص

 هسفنل سانلا ضعب كلذ ىف حماسی نإو «بدألل نيابم ةءورملل فانم ةبيرغلا لاكشألا
 .ةاقالملا ءادتبا دنع الإ سلحب لوأ ىف نوكي نأ بحي الف «هبحاصب

 رظئاف «قر حاكتلا : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ركب ىبأ تنب ءامسأ نع : ىكحو
 .كقر عضت نم دنع

 ءاسنلا نم رجاوم او ءامإلاب لودعلا كلذكف «حبقي انركذ نم عم كلذ لف نأ امك

 حاكنلا ىلع ةرباشملا نم نرهظي امل نهيف ًابحتسم كلذ ناك ذإ باوصلل ًافلاخع هنع
 0 یامالا ىلع جاوزألا لاعت هللا لضف امك «هغولب ىلع فهلتلاو «هيلع ةتلاصملاو

 .ةريثك ءايشأى ف نهنيب قرف هنأ كلذو (ليضفتلاب نهانصصح
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 .ةرقحجو ةَعرط هنأل ؛كلذ نع اهردق ربكي ةّرحلاو ءاهرعش رتست م تلص اذإ ةمألا نأ : اهنم

 .ىلاوملل نصحيال ىرارسلاو «جاوزألل نصحي رئارحلا نأ : اهنمو
 .ىليألا كلذكو «رئارسلا نود رئارحلا ىف راهظلا نأ : اهنمو

 .برضلا ىنعأ باذعلا نم تانصحلا ىلع ام فصن ةشحافب نینآ نإ ءامإلا ىلع نأ : اهنمو

 اميف مهانيرجأ كلذك ءانهتلزنم نهلزني ملو «رئارحلا لاح نسع ديبعلاو ىمألاب رصق امكو
 ؟حاكنلا ىف هتأرما لجرلا شحافيأ : هل ليقو «كلذ ريغ ىأر نيريس نبا نأ ىلع هانرکذ

 .هذلآ هشحفأ : لاقف

 رشع ىلإف :لاوحأ ةثالث ىلإ رهش لک ىف لقتنت ةأرملا : ةءابلا ةعنصب ءاملعلا تلاقو

 هتم جرح یذلا ناکم امد محرلا عمجي ؛نیرشعلا مامت ىلإ رشعلا نمو «ثماط رهشلا نم

 ام هيلإ عمتجي اغناو ,لوغشع سيل افقاو محرلا نوکی هرخآ ىلإ نيرشىلا نمو «ثمطلاب
 ىلإ یدویام راصف دسجلا ىف هتقرفو هتعج و هتلاحأ اذإ دبکلا نأل یاذغلا نم دلوتی

 .هتهارک و «هترذنل هورکم اثماط اهیف نوکت یتلا رشعلا ىف ةأرملا حاکنف «رثکآ محرلا

 .جئاوحلا رسعت هيف فاخیو «ضایبلا هنم فوحتیو معلا رصقي هنإ : لاقیو

 ممص هب ناك وأ دسلبا صقان وأ ءالبخمو ءاهوشم ناك ضيحلا ىف دلولا بلط ناو
 .كلذ هبشآ ام وأ ءامع وأ

 محرلا ىف عمتجي مدلا نأل ؛ىهشأو «نوكي ام ذلأ وهف ءاهيلت ىتلا رشعلا ىف حاكنلاف

 بلطي نأ ىغبني الو «مدلا ةرارحل قفاوم ابيط ايهش حاكنلا نوكيف اهنع ذفن ام ناكم
 دلولا نوكي نأ هيلع فوت اهنم بلط ناف «مدلا عمجي اميف محرلا لغشل دلولا اهنم

 اءاقلإ هيقليو ءرهشأ ةعبسل دلويف «محرلا هحضني الف مدلاب فعضي وأ ءاصقان وأ ءاجدخ
 .طقف مدلل حلصي رشعلا اذهف ءارهق

 .دلولا بلطل حلصي ىذلا وه ريخألا رشعلا ىف حاكنلاو

 عم اهردصب هردص قصليف ءىجي نأ ةأرما عماجي نأ دارأ نم نأ : سيجرسام معزو
 نأ بحأ ناو «ءاملا نم اهردص ىفاَم اًمحيل ناسلل صلاو «نیتفشلا ضعو «ليبقتلا

 لحرلا ءام ردحنم مظع نإف ؛هرهظ امحي ىتح هب اهنطب قصليو هرهظ نم همرايلف اًمحُب
 .هرهظ نم
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 : بوتکم هيلع ناولحب رجح دحو هنإ : ليقو

 .زجع :عامجلا نم لوألا

 .ءاضق :یناثلاو

 .ءافش :تلاثلاو

 .قوش :عبارلاو
 .ةفآ :سماخاو

 یفایتح ءیش لک ىف رتولا نوبحتسی اوناک : هللا ههر ؛نيريس نب دمحم لاقو

 .حاکنلا
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 پاپ
 هيف ءاج امو لاستغالا لضف

 هيف ال هلعف ىلع ضحو «هب هقلخ بدأ ىلاعت هللا نإ : لوقتف «عامجلا دعب لسغلا امأ
 هيلع فلخيل «ءاملاب لاستغالا نم ندبلا جالعل غلبأ ءىش ال هنأ كلذو «ةعفنملا مظع نم
 موقو هءاضعأ لدع اراح هب لستغملا ناك ناف «هنع عانجلا هللح ام ناكم هتبوطر
 اهنم جرخي ىتلا ماسلا فطن یوتسال هنع لاز یذلا رادقلا همسح نم حلصأو اهدوآ

 ءازجأب مسجلا رهاظ ىلإ تمر دق نوکت ةعيبطلا نأ كلذو «لعفلا اذه دنع جرخیام
 یحتتو یازحألا هذه لستغي مل ىتمف «لهس هنإف راخبوأ قرع نم ناك امهمو «هیفح
 .ناتبصلاو لمقلا دلوف ةحئارلا هيرك ارفز هتئروآ هتعيشح مسجلا نع

 ةوق نم ةعيبطلا هبذتحب اع هلصافم دشو هءاضعأ ىوق ادراب هب لستغملا ءالا ناك نإف
 ءطاشتلا هعم بذجی بذع كلذ عم وهو ءاهنع جرح اع افلح نوكيو «هتبوطرو الا
 .هسحيو هدهاش دق ام حايترالاو «سفنلا بيطو

 اذإ» : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع دانسإبو

 .(دبعلا كلذل هباوثو
 كلذ ىنعمو «ةراهطلا تبناج اهنأل ةبانج ةبانلبا تيم“ امنإ : ىعمصألا لاق : ءارفلا لاقو

 .اهدض اهنأ

 نم فظنأ ىهو ةبانحلا نم لسغلا ىلاعت هللا بجوأ فيك : اولاقف موق ملكت دقو

 .طقف عضوملا لسغ الإ طئاغلا نم رمأي مل و طفاغلا
 نم لسغلاب رمآ ولو ءرسعلا انب دري ل و «رسيلا انب دارأ ىلاعت هللا نإ : مش لاقيف

 ةقاطلا هلمحت ام ىلع ةعاطلا ىف رصتقاو «رسعلا ةياغ نوكي ناك دقل « لوبلاو وجنلا

 وجنلا سبح ىلإ مش ليبس الو ؛ینلا سبح ىلإ ليبس مهل نالو «ةنووملا ىف فحأو
 .طقف ءوضولا كلذ ىف ضرفو ؛لوبلو

 هلثم ناسنإ ناسنإلا نم جرخي هنأ كلذب دهاشلاو ؛ندبلا عيمج لسغ ىنملا ىف ضرفو

 .هرومأو هءارآ عيمج ىف هيكحيو «همدق ىلإ هنرق نم هبش عزتني نم
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 باب
 لبحلا نم سارتحالا

 : نيرمأب نوكي ةأرملا لبحت ال نأ ىف ةليحلا
 .عماجما لعف نم : امهدحأ

 .كلذ لعفت ىتلا ةيودألا لامعتساب :رخآلاو

 :نيعونب نوكي هناف عماجا لعف امأف

 باتکلا اذه نم هعضوم ىف هانركذ دق «ةءابلا لاكشأ نم لكش لامعتسا :امهدحأ

 .دوعق نم كينلا وهو
 .باتكلا لاط اهانركذ نإ ءطتارش هلو « اهنع لزعلا لامعتسا :رخآلاو

 .طرش ريغ نم اهعم هلعفب سأب ال ةمألاو ءاهيلع طرتشي ةرحلا نإ :اهتلمج حرشنو

 ؛ةحيضفلا نم نمأو ةدوملا ىف ةنايص ؛هنم صلختلا ىف ةليحلاو لبحلا نم ىقوتلا ىفو
 .هبلق ةجهمو هدلوب ىمري نأ ناسنإلا لاتحي اعر هنأ كلذو ءرزو مظعأو مثإ ربكأ نم ةاجنلاو

 اهيدأو اهابَر ةيراج «ىنارذاملا دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ ىبأل ناك هنأ :ىكح دقف

 تعربو مهنع تذحأو ,نيمدانملا عيمجج نمو هنم تنقلف ,ةحيحص ةحيرق امل تناكو

 نباب فرعي نتخ .دهآ نب ميهاربإل ناكو «ترظانو .تفنصو راعشألا تلاق ىتح

 هتملعأف «لبحب هنم تسحأو «هتعواطف ءاهسفن نع اهدوارو اهعدحو ءاهبحأف «رشب
 ةليحلا ىلع اهالوع. عامتحالا اهأسو ءاهيرتشي نأ اهدعوف اهالوم نم عزجلا هل ترهظأو

 هب ملف هتخأب هلسارو ءاهئارش ىف اعمط دمحأ نب ميهاربإب لصتاو «تلعفف «كلذ ىف
 قوس ىلإ اهجارخإب رمأو كلذ ا «عسيبلا بلط ىلع ةميقم اهنآ اهالوم ىأرو
 نأ ىف ةكاش ريغ یهو «رهاط نب هللا دبع نب هللا ديبع اهرتشاو «تضرعف «نيساحنلا
 ليبس ىلع یرح امنإ رمألا نأ ىلع تفقو املف «رشب نبال اهيرتشي امنإ اهیرتشی نم
 يدش دمك ىلع تضغأو «كلذل تنزح اهالوم راد نم اهجرخأ ىتح اهيلع ةليحلا
 «هقوش اهيف فصي اهيلإ اهبتك زوجع عم ةعقرب رشب نبا اهيلإ بتك ةدم دعب ناك املف
 .اهراعتسا رعش تايبأب اهحشوو
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 .زوجعلا تّدرو ءاهرهظ ىلع لاحلا ىف تبتک و ,اهتبلقآ ةعقرلا ةيراعبا تأرق املف

 ٠ : u :رادلا ءازاب انئاق ميهاربإ ناك رادلا لحدشل زوجنعلا تلبقآ املف

 ةعقرلا ازدجوف :اهنشينفتب رمأو اهب ميهاربإ بازساف .تعانراف ؟تنآ نم : اه لاقف

 :اهتخسنو رشب ىلإ ةيراحجا نم ىه اذإف ةميهاربإ 3 ا
 یلبخ اسهعاب نسم ىلإ یسلکللا ةفوشعملا نم

 يسلللا ةتسلا لسییس لوسلا اسهيأ ماس ۱
 . ىوسلب نيم ملسسأ ال كب ینآ كيبنأ ملأ

 ىوكشلا كل حمفأ ملأ هللا كركذأ 1

 يالا يلع تسمدام كل ینآ عر ما

 ىوهأ اس با ىلع كف كلم یناو

 یوسقشلا ىنبقعأ امو فصولاو فلخلا نيأف

 ىوسسجنلاو حيرصتلاو قاشيملاو دهعلا نيأو

 ىنلعألا فرشلا دعب كبح ىنلمحأ دقل

 ىوصقلا ةياغلا دعبو زبسلاو زخا دعبو

 یودسخاو ةمعلاو 0 فصقلا دعبو

 ىسلجلا برقلا نیا تابادلا عسم یب یدادپ

 كرعشب دراولا كياتك یناتآ دقف م «قاسفلا یهتنمو «قاشعلا حضاف ايف : دعب امآ

 ةعاضا یاملط كلاسو یاوشع طباحک هنم تسل ام عبشتتو ؛كريغ وحن هيف وجنت درابلا

 فعض كف ىتكردأو ءاطخلا ىب لح دقل ىرمعلو «ربعلل ًالامعتساو ؛نيقيلل اكرتو شا
 .خفن كوف ءاتكوأ كادي : لئاقلا لوق نم رئاسلا لثملا كيف ىنقحلو «ءاسنلا ىأر

 تکتهو «یرهظ تلقلاو ؛ىنطب تألم یتح «كښف مزحلا ىتعاضاو «كب یرازفال
 سس ا هی ک ۱ .یزس
 ۲ كراس كتهام كرفو رفو الو كلقع ىف داز ام كلام نم صقن م لرقأو ش
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 : لوقأو
 ناهرب حاضيإ نم كملع كافك ىفاجلا بنذلا تسنآو موسلآ اذ نم

 نالعإو رس ىف كسفنل رظناو هملعت تنأامع سانلالأستال

 امك دلولا اوسمتلاو «تلبحأف «اولبحأ قاشعلا تيأر ىتم «كب لح ليولاو كليو
 نم ةدم ناثبلی نيقشاعلا نإ مهرابخآ كب تلصتاو «مهراعشأ تأرق ام وأ  تسمتلا
 سيل دولا دیدجو دهعلا دیک وت ريغ ىلإ كلذ امهودعیال امهئاقتلا نم ةهربو امهرهد

 ادح قسفللو هادهع قشعلل اولعج مهنكل كتياغ هتكردأ امع ريصقتالو ؛مهنم زجعل

 لحفو ؛منغلا سيتاي هيلإ كليبس كب ىندأ ام قسفلاو «هيلع مهليبس اورحآ ام قشعلاف

 . محرلا ركذو «مهبلا

 : لوقأو
 لبطا بلطي اقشاع ىرن نلو انیآر ام
 للزلا قراف اذإ بحملا ةياغ امن

 لبقلاف داز اذإف ةظح دعب ةظحل

 لعتفمو روزمف كاذو اذ زواج اذإف
 لبطاو لسنلا كردي هب ىذلا ىرجي كاذ

 كدي كل ىنأ معزت ملوأ «نامرحلا بقعأ ام ىنحنمتو ناطیشلا ادعو ام ىندعت ملأ

 بلكلا ورح لثم ىنتلعج «نايرلا ىنباصأو «ناطبلا اتقلح اتقتلا اذإ ىتح «كدهع كلامو

 فلس ال الحتسم «ريفنلا ىف الو ريعلا ىف ال ريفس ىنأك «محر حبن ناو مدع تكس نإ

 كرارقا راص ىتح تررقأ «عنتمملا ةريسو «عدترملا ةظع ترصو كرك ذب نابكرلا
 . ةحضافلا وندو ةشحافلا دوحول نيبتسي كراكناو

 : لوقأو
 ۱ يح دولا ك هصلخأ تک دقل ةرْشَع ىتا طو تنك نه

 ابقي ید .ء كلوق نكدقهف ةسعدخ ىستتملعا تك ناو

 یا هعلا صغي ید 3 هلالهأقشعل تسسلاامو
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 ىف هيلع یدانیو قاوسألا ىف عابي ادبع كدلو حبصأ دقل ,فلختم اي كبسحبو

 امو رانشلا نم تبستكاو «راعلا نم تبقتحا ام ىلإ رابولا دحاحلا ىلعو ءرجحلا رهاعللف

 : لوقأو

 ىييذعت هنم ىظح ناك ىذلااذاب

 ىلككرعت رسهدلا فكأل یستفلخ

 هحنمأ رهدلادض تنك ام دعب نم

 ًاعبت ىل ناك دق نمل ادوق تحبصأ

 بوركمل ىنري نمو یسمه لوطاب

 الئثمانل ىضاملا بر ض دقو اذه

 بيذلا ىعرسم ىف لیفام تققح

 بيوصتو ديعصتب ميدألا كرع

 بوصغم لذ ىف ىلداقنيف ارسسق

 ىبومسي ناك دق نمل لذتساو

 بييذعتو مه ىف حبصيو ىسمب

 بوكرهرش نم ىوهلاتبكردق

 بيراجت ىذ نم ًالقفمهب قلخأ

 بيرت رغ نم ه ست الو هبرجت یخ اًءرمأندمحت ال

 ىيدأت تنسسحأ دقل تأسأ نك . برأ نم مولا كبف امف بهذاف

 هيلع اهدرو ءةيراجلا عيب ىف هللا ديبع لأسو «ذفنأ ةعقرلا ىلع ميهاربإ فقو املف

 نبا هرهصل لاقو «هيلإ ةيراحلا ذحأو «رانيد ةئامسم حبر هيلإ عفد نأ ىلإ هللا ديبع هعم جلو

 .اهالوم ىلإ ةيراحلا تعجرو دلولا همزلأف «كنم ىتنبا تقلط كدلو لبقت مل نإ :رشب

 بلع «ىيحي نب دمحأ سابعلا ىبأ ىلع ربخلا اذه تأرق : ىرهوجلا نسحلا وبأ لاقو

 هقفأو «ةيرقلا نبا نم بطحأ ةيراحبا هذه هللا ناحبس اي : لاقو «هنسحتساف «ىوحنلا

 .اهلجر هتلوان مل اذكه اذه نأ تملع املف «عفقملا نبا نم بدآو «ةفينح ىبأ نم

 .كلجرو كدي هتلوان اهيلع برض ام كيلع برض ول سابعلا ابآ اي : تلقف

 هل اوبهي نأ اهيلاوم لأسي م «ىحلا ىف ةيراحلا لبحي لازيال بارعألا ضعب ناکو

 0 3 .اهنم هدلو



 .نهنع لزعاف هالعاف دبال تنك نإ : كلذ ىف هل ليقف
 وکی اب لاق
 ؟لزعلا نع عروتتو انزلا ىلع مدقتفأ :ليق

 جوحأ ناسنإلا ناو هما ةدشو هما حبق الا لزعلا ىف نكي مل ول «معن : لاق
 هتشيف جرضی ام نيح هتذل دجي ام بيطأو «ةك ر حلا هسفن بلطت نوكسلا الإ نوکیام

 .ةؤرملاو ةوتفلا هرضحي نأ ىغبني رمأ اذهو « هتفطن عّيضيو

 : ةءابلا بتك ىف ليقو

 ضيحت نأ لبق اهجرف ىف لحرلا لحديف ءال مأ لبحت ةأرملا نأ ملعت نأ تدرأ اذإ

 نإف ءاهجرختست مث «حابصلا ىلإ اهكسمتو «ليللا لوأ نم .نافرص ةرمت مايأ ةثالثب
 ىلإ اهنول برض نو اهلمح براقت دقف «ةرمحلا ىلإ اهنول برض دق ةرمتلا كلت تدحو
 .ءاطبإب تلبح اهنول ريغتي مل ناف «ىجري ال رسع اهلبح ناف «ضایبلا

 هتيصخ نم یرسیلا هتضيب لحرلا دشيف «مالغب ةأرملا لبحت نأ تدرأ اذإ : اضيأ ليقو

 .مالغب لبحت اهنإف ءابصلا حير هيف بهي موي وأ «ةليل ىف اهعماجيو «طيخب

 وأ ةليل ىف اهعماجيو «طيخب ىنميلا هتيصخ لحرلا دشيف «ةيراحب لبحت نأ تببحأ ناو
 .روبدلا حير هيف بهي موي

 : ةءابلا بتك ىف اضيأ ليقو

 كزاتو «یرحآ ةقرخ ىف ةأرملا عرزو «ةفيظن ءاضيب ةقرخ ىف لجرلا عرز ذخؤي هنإ
 ضايتعا ناك «رثألا اهنم بهذ امهيأف نالسفی مث ءامهيلع ام فجي ىتح ناتقرخلا
 .رثألا بهاذلا ع رذلا بحاص لبق نم لبحلا

 .دلو هنم نوكي ال هرثأ بهذي اعرز نإف
 .لبحلا نم ةعناملا ةيودألا نآلا ركذنلف ,باتکلا اذه ىف هعیدقت بحي ام انمدق دق ذإو

 : لبحلا نم ةعناملا ةيودألا

 سباي باذس «مهرد فصن دحاو لك نم ءانيومقسو ىناك بشو رداشون ذحوی
 اذإف «ةروراق ىف لعجيو «درو نهد نيتيقوأب ؛ىلغيو لخنيو لكلا قديو .فصنو مهرد
 . ةأرملا نم وندي نأ لبق لمعتسا عامجلا لحرلا دارأ
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 ةأرملا ناف ؛عماجيو «هركذ ىلع لحرلا هلعجيو ,لسعب نجعیو سدنکلا قحسی : رخآ
 7 .كلذ نولعفی نيساخنلا نأ اومعزو «قلعتال

 لسعلاب ًانوجنهف اقوحسم اينومقس نيقناد”زوهطلا تقو ةأرخلا تذحأ اذإو
 .لبحتال اهعماجو هليلحإ لحرلا هب الط وأ «هتلمعتساو

 وهو دلو هنم جرخي ىذلا ىنملا نم نكي ۸ لحرلا هلمعتسا اذإ نوجعم : رخآ

 :دئاوف ثالث هيفو «ةخيكسلا نوجعع. فرعي قوحسم

 .لبحتال ةأرملا نأ : اهدحأ

 .لحرلا ىلإ ةأرملا ببحي هنأ : ىناغلاو
 .عامجلا ةرثك نم هل لمعتسملا ندب فعضي ال : ةئلاثلاو

 ةرارم ءفصنو نامهرد دحاو لك نم «نوفیقسأو «ضيبأ شاخشح هطالخأ

 «نيمهرد نزو دحاو لك نم «رامحلا اتقو ءانيبرباصو «ولولو باذسلا رزبو طوبشلا
 سدس دحاو لك نم «هوفاکو ىسراف رتعص «مهرد فصن دحاو لك نم «رمو هخيلس
 ىف عفریو «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعتو «ةلوخنم ةقوحسم ةيودألا هذه عمجت مهرد
 «نالاقثم هنم هبرشلاو «لیللاب عامجلا هيف داري ىذلا تقولا ىف ةادغلاب لمعتسيو «ءانإ

 .ليللاب لمعتسا راهنلاب دارأ ناو
 .هلل ءاش نإ عفان «ةعاس رشع ىتنثاب عامجلا تقو لبق نوكي نأ ىغبني هنإ : ةلمجلابو

 ناكملا ىلع تطقسأ الماح تناك نإو «لبحت مل ةأرملا هتلمعتسا اذإ : رخآ نوجعم

 نم ذخویو رورعزلا ىونو «رمحأ لدرخو «ليفلا ورخو «ىقوقدنحلا رزب : هطالخأو
 هناف ةفوصب ةأرملا هلمحتتو هلئاس ةعيع نجعيو لخنيو قديو ءاوس ءازحأ ةيودألا هذه

 .طقس لمح كانه ناك ناو ءلبحلا نم منع

 ۱ : صاوخا نمو
 دلج نم ةعطق ىف هلعحاو «خينرزلا نم ائيش ذخف تأرلا لبحتال نأ تدرآ اذإ : اولاق

 . لبحال اهناف اهیلع هقلعو «لمج
 ىلع هقلعو «لیأ دلج ىف هرصو ءاخينرز ذخف «كتأرما لبحال نأ تدرآ اذإ : رخآ

 .ضیبتال اهناف ضيبت ةحاحد لحر ىلع هتقلع نإ كلذكو ءاهلحر
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 بای

 ةءابلا راثكإ نع ةثداحلا راضملا یفالت

 ىف قرعتلا نمو «بعتلا نمو «مدلا جارحإ نم للقی نأ عامجلا نم رثكأ نم جاتحي
 دربي عامجلا نأل ؛هفثكيو «هيوقي امو «نيخستلاو «بيطرتلاب هندب ربدت ناف «مامحلا

 ةعدلاو ءبارشلاو «مونلاو ءاذغلا ىف ديزي نأو ؛هلخلخيو هفعضیو «هففجيو «ندبلا

 .لاحتكالاو ناهدألاب بيطتلاو

 ىف عامجلا ةرثكل اهدجي ىتلا ةئيدرلا ضارعألا نم دحاو لك ىف جاتحي هنإ :ةلمجلابو

 هعوقو لبق مدقتت نأو همواقيو «هداضي ام. كلذ ربدي نأ هئاضعأ ضعب وأ هحازم ةلمج

 باحصأ لاح حرشن نحنو ءاهنوك ثدحي ىتلا ضارعألل داضملا رثيدتلا لامعتساب
 .مهنم دحاو لك هب ربدتي امو «تاحازملا

 : سبايلا درابلا جازلا باحصأ

 نديلل نخسملا ريبدتلاو بارشلاو ءاذغلا نم راثكتسالا ىلإ اوحردتی نأ مهليبس

 .ندبلا جازم لثمك ةبوطرلاو «ةرارحلا نم ةبرشألاو هيذغألا نوکت نأو «بطرملا

 .ةرارحلا ىلإ ريبدتلا ةلمجو «ةنخسم ةيذغألا تناك :ةبوطرلا ىلإ ندبلا ناك ناف

 رثكأ ةيذغألا ىف ةبوطرلا ىلإ هلّيمت ناك :هتدورب نم رثكأ جارملا ةسوبي تناك نإف
 .اهنیخسن د نم

 جردتی نأ هلیبسف «عامجلا نم رثکتسا اذإ اهیف لداعت ىلع :سبایلا درابلا ندبلاو
 ةوالح هل یذلا رمحألا بارشلاو «نالمحلا موحلو دیمسلا زبخلا نم راثکتسالا ىلإ
 الو اضماح برقی الو لشلفلاو ینیصرادلاو لیبحبزلاب هخیبط بیطیلو لدتعم ظلغو

 ىف قرعتی الو «ةنوحخسلا لدتعملا بذعلا ءاملاب مامحتسالا ىف دريلو ءاصفع الو ءاحلام

 ىف ديزيو «مضطاب ینعیو ةلدتعم ةضاير ضاتریو رکسلاو «زوللاب لقنتيلو ءاريثك مامحلا

 ةلدتعملا تايبرملا لكأيو «نابلابو ىريخلا نهدب خرمتيو «هراثدو هتأطوو همون

 ؛فياطقلاو «جنيزوللاو ةبطرلا ةصبحالا لكأيو ؛ءارضخلا هبحو جرتألاو ؛لقاقششلاك
 .ناهدألا قشئتيو «شوحن زرملاو «مامئلا متشيو ءركسلاو ؛لسعلاب ةيبالزلاو
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 : بطرلا راخا جازما باحصأ

 ءمضهلا ءوسو ةبآكلا مهیرتعی ینح هكرت هرضي ريثك لب قعابلا مهرضي ام لقأ ءالؤه

 هل ضرع نمف «لسانتلا ءاضعأ ىف مروو نارودو لقثو «نطبلا عجوو ةوهشلا طوقسو
 ناف ًاريثك امون مانيو بيطتي مث «بارشلا نم ليلقتلاو لادتعاب ةءابلا لمعتسيلف كلذ
 شحاف ضفان عامجلا بقعب هيرتعي ندبلا تيأر ىتمو ءاضاح ىلإ هتوق دعي كلذ

 .هبيطرتو هريبدت ىلإ دع مث ءرفصألا رارملل ةغّرفملا ةيودألاب هغرفتساف

 : بطرلا درابلا جازلا باحصأ
 اهب طلتخي اع امإو «عبطلاب امإ ةراح مهتيذغأ نوكتف «رثکآ ءالؤه نيخستب ىنعي نأ ىغبني
 نوبرشيو «نوقيفسألاب لومعملا سوطندورثملاك «ةنخسملا تايبرملا ذخأيلو ؛لباوتلا نم

 .مه عفان هنإف نزلا ىمسملا ىرصملا دوجألا وهو «لسعلا ذيبن وأ «یدالا بارشلا
 مشامتحا ناف «ةءابلا ةيودأب ةروهشملا ةراحلا ةيودألا ىلإ نوحاتحي مهنإف :ةلمجلابو

 .ةدوربلا ىلإ مهليم ردقب اهب مهعافتناو ءاهل

 : سبايلا راحلا جازملا باحصأ

 نوكي كلذو « ةيزيرغلا ةرارحلا مهب لعتشت نأ نم مهظفحو مهبيطرت ضرغلا نكيل
 « بيلحلا نبللاو ضيبلاو ىرطلا كمسلاو « خيبطلا ناولأو « لوقبلا نم ةبطرملا ةيذغألل

 بعتلا كوتو «ةلدتعملا ناهدألاب خيرمتلاو «درابلاو رتافلا ءاملاب ريثكلا لاستغالاو

 عيقن وأ « ريثكلا جارلاب قيقرلا ضيبألا بارشلا نم راثكالاو رهسلاو « تاكرحلاو

 بيطرلا ةريثکلا ةءابلا ةيودأ نم هنوذحأي ام نوكيو « لسع هيف نوكيال ىذلا بيبزلا

 « بیکلا كمسلا لكأو « نيبحنرتلاو نبللا نم ذحتملا ءاودلاک «ناخسألا ةلدتعلا
  دزربطلا رکسلاب هنهدو « زوللاب ةلومعملا عضرلا ءادجلا موحلو « تسرمينلا ضیبلاو
 . نبللا ىف عوقنملا زيرهشلا رمتلاو ءديمسلا ربخلاو

 : لدتعملا جازلا باحصأ امأل

 «بورشلاو لوكأملا نم مهجازمل ةلكاشملا ءايشألاب مهتحزمأ ظفحب نوعفتني ءالؤه ناف

 .ةسبايلا ةدرابلا تاحازملا لهأ كلسم ريبدتلا ىف مهب كلسيو «ريبدتلا رئاسو
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 باب
 ركدلا لالعإو عاطقنالا جالع

 نم اهيف نوكت امنإ ةكرحلاو ,دسجلا عيمج نم اهيلإ بلت ةوق نييثنألاو ركذلا ىف نإ

 ةيراعلا ةوصقلا نسم تناك اعرو «بلقلا نم ىتأت ىتلا ةبكا لبق نم تناك ارو «غ انمدلا

 ءاضعألا ةادأ دفاع ماجبلا نم ىتلا ةوقلا نم كلذ ناك ناف ءدبكلا نم ىتأت ىتلا

 ناف .بلقلا نم ىتأت ىتلا ةوقلا لبق نم كلذ ناك ناو « فعضتو ىخرتست ةينابصعلا
 ناك ناو « خفتني الو ركذلا رشتني كلذ لجأ نمف «صقنتست دق اهتدشو حيرلا ةيمح
 كلذ لجأ نمف « ةحبدلا اهتوقو دبكلا ةبوطر ناصقن نع دبكلا نم ىتأي ىذلا لبق نم
 ىتأت ىتلا حيرلا ترثكو «ىنملاو بلصلا ءام رثك اذإ هنإف اضيأو بهذتو ةوهشلا لقت
 رک لا عنتما اذإف رک ذلا راشتنا رثكو «ءازمإلا رثك للعلا ضعب نم تجاه بلقلا نم

 اهییس ناك ناف « هنم ًأشن ىذلا لصألا حجلاعف «تبهذ ةوهش ىأ رظناف  هلعف نع

 بیسلا ناك ناو « دبكلا جلاعف دبکلل اهببس ناك ناو غامدلل جالعلا لعحاف « غ امدلل

 دحاو املو « ةدحاو ةرات امإ «كنكمأو « تئش فيك اهلك اهگباعف « ةئالثلا ضرم هيف

 . رخالا دعب

 نم وضعلا اذه ىف اهلعف نع تعنتما اذإ غامدلا نم هيلإ لصت یتلا یوقلا نإ كلذو

 یدوی ىذلا بصعلا كلذب عنتما ةوقلا هذه یراحب ىف وأ « هيف ضرع جازم داسف لبق

 .هلعف نع رک ذلا كلذ قاعف « غامدلا نم سحلاو « ةكرحلا هيلإ

 .رشتني ملو « ركذلا مقي مل «هيلإ حيرلا ىراحم ىف وأ ‹ هيف ضرعت ةدشل

 نم ليلحألا ىلإ نيتيلكلا قورعو دبکلا قورع ىف ردحنت ىتلا ةوقلا تعنتما اذإو

 . ءاذغلا دقفل هلعف نع منتماو « هتوهش كلذ دنع تدرب « دبكلا

 . غامدلا لبق نم كلذ نأ ملعاف « صقنتسي ىنملا تيأر اذإ : كلذ تامالع

 لبق نم كلذ نأ ملعاف هکر حلا ىوقالو « راشتنالا عيرس نوكيال رکذلا تيأر اذإو

 .بلقلا قورع

 , راكبألا ضتفي نأ ةيزيرغلا ةبوطرلا ةبلغ دع ءابطألا رمأت دقو
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 « رظنت نأب غامدلل جلاعف « غامدلا ىف ةلع نم ةوهشلا باهذ ناك نإو : لاق مث

 ‹ ةرغرغلاو « ناهدالاب كلذ قتف راحبلا ةدش نم وأ « هيف عمتجا لضف نم ناك ناز

 .ناهدألا كلذک و «لحي دیمکتلا نو ٌبصلاو دامکلاو « تاجرايألاو
 . لوضفلا لزني هناف :ساطعلا امأو

 . ىراجملا ىف ىتلا ددسلا حتفی هناف : طوعسلا امأو

 و ا اعبر ر ن نم لسا هنأت كفاك إو
 .نبللا بصو « ةدرابلا ناهدألا

 .هيلع ردقت ام لكب هوقو «ههابشأو « ائيلّسلاب هطعتساف غامدلا فعض نم كلذ ناك ناف

 مغلا ناك اذإ كلذو « كسملا ءاود هقساف « مغلا لبق نم ةوهشلا باهذ ناك نإو

 «دسافلا مدلا جرحأف ءاذوسلا ةرملا لبق نم كلذ امنإف « ببس ريغب ضرع اذإ هنإف « ةلع ريغ نم

 . هارب ىرجيامو ءكسملا ءاود هطعا مث « ندبلا خاسوأل ةلساغلا ةلهسلا ةيودألا هقساو

 نم ديكلل ةعفانلا ةيودألا هقساف :دبكلا فعض لبق نم ةوهشلا باهذ تيأر نإف

 هرعش ىف ناميلس نب قاحسإ هدروأ ام لصأ اذهف كلذ هابشأو ءايسورمألاو مكر كلسر

 . هرابعلا ىف هتهابنل هتهج ىلع هدروي مل و « ىنعملا اذه ىف همظن ىذلا

 :یهف « عامجلا ةوهش عاطقنال ةقحاللا ضارعألا نإ : لاق هنإف سونيلاج امأف

 . نيمئادلا مغلاو « مهلا ةرثك نم : اهدحأ

 .لصافملا ةواحر نم : ةيناثلاو

 . ديدشلا بعتلا نم : ةفلاغلاو

 . هوجولل رظنلا نم : ةعبارلاو
 .ةيعوألا ةدروأ ضعب قارتحا نم : ةسماخلاو

 . . ليلحإلا ىف ةضراعلا حورقلاو ماروألا : ةسداسلاو

 : یهو «ةسمخ «هتوقو ةوهشلاو ىنملا ةلقل ةقحاللا ضارعألا

 . ینلا طبض ىلع ردقي ۸ تفعض اذإ اهنأ كلذو «ةيعوألا فعض نم : اهدحأ
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 . كلذل حلصی امد لمحي  فعض اذإ دبکلا نأ كلذو .دبکلا فعض : ةيناثلاو
 اذإف ,قورعلا دربت هذه نأل « ةسبايلا ةدرابلا ةصاح ةمعطألا نم ءالتمالا : ةثلاثلاو

 . ینلا دض نوکتو مد اهقرخ ۸ تدرب
 . اهتنم تلق ربکلا ىف تنعمآ اذإ نسلا لبق نم : ةعبارلا
 هنم بهذام فلختو «ىنملا رزغت ىتلا ةيودألا لامعتسا ریغب عامجلا : ةسماخلا

 . لقیو مايألا لوط ىلع صقنیف

 : ةسمه عاطقنالا نم ةرشابلا نم هوند دنع ناسنالل هقحاللا ضارعألا امأو

 . ع زفلا : اهدحآ

 , عامجلا ءاضعأ تيمح ىه اذإ هنإف « ىنملا ةيعوأ ىف عمتحا مغلبلا ةرثك : ةغلاثلاو

 .اهامح رسک و اهرح عطقف « مغلبلا كلذ بصنا ةجاحلل تبد اذإو

 . ةيزيرغ ةوهش ريغب نوكي نأو « ةصاخ هنم وندي ىذلا ةوهش صقني : ةعبارلاو

 .ءاسنلا فرعي ۸ ناسنالا نوكي نأب ةداعلا ةلق : ةسماخلاو

 ۱ هتوهشل ةعطاقلا ضارعألاو ؛عامجلا نع ةقئاعلا ءايشألا هذهف

 : ندبلا جا زم ةهج نم اهناف عامجا نع ةقئاعلا ةعنالا لا وحألا اماف

 . سبیلاو رحلا نع ثدحي ام اهنم نإ : لوقف

 نأو « ةرارحلا ةرثكل هرکفو هبلقو هرظنب ةوهشلا ريثك هبحاص نوكي نأ :هتمالعو
 . سبيلا طرفل ءاملا رزن نوكي نأو «ةرارحلاو « ةدحلل ظاعنألا ريثك نوكي

 طییابشلا تابن نمو « ىرطلا كمسلاك «ةبطرلا ةدرابلا ءايشألا لامعتسا : هجالعو
 بو هءاشقلاو رايخلاو خيطبلا لكأو ءرقبلا بيار ةصاخو بی نيللاو لار
 نييثنألاو ركذلا نهدي نأو «كلذ هبشأ امو « هيناميلا ةلقبلاو عرقلاو سخلاو ءاقمحلا
 ٍ بح نهدو  عرقلا نهدب ابرملا مسمسلا نهدو «رفونيللا نهدو « جسفنبلا نهدب
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 « ةءابلا ىف ةدايزلل جلاعتي نأ فیصلا ىف هلمعتسی نأ نور ماا بج یذلاو
 ريغ نم «جذاسلا نابلاب ةرسلا لفسأ و بكر لاو هييثنأو هرکذ خر نأ ظاعنالا ةصاخو
 ريحجرجلاو « نويلحلا لكأي نأو هبوافالا نم ءىشالو ربنع الو كسم هيف نوكي نأ

 هروكذلا جيرارفلاب نويلهلاو « عوقنلا صمحلاو ناضلا نم ىلوحلا بوبح عم عنعنلاو
 جرتألاو ابّرلا لقاقششلا لكأي نأو بيلحلا نبلب اهخبطي نأ دعب زرألاو ةطنحلاب ةنمسلا

 . لسعلاب اًبرملا لیبحنزلاب ءاتيشلا ىفو دزريطلا لسعب اذه لكو ءاّبرملا زوحباو هاب
 .سبیلاو « دربلا نم ثدحيام : اهنمو

 ىلا ناك اعروب ًالصأ ةوهش نوکتالو ظاعنا ريغ نم عامحبا ةوهش ةلق : هتمالعو

 «نأضلا نم ىلوحلا بوبح لشم «ةبطرلا ةراحلا ءايشألاب هجالعو « اراح اريسي ًاليلق
 ءلقاقششلاو « لفلف رادلاو «لييجنزلاو « عنعنلاو. ىرطلا لصبلاو « نویلفاو
 «ليبحنزلاو « روقنقسألا حلم عم عوقنملا صمحلا لكأ نامدإو « هحلمو «روقنقسألاو

 .انفصو ام ىلع لک یو لمعي ىتح اليوط هيلع راظتنالاو « ماعطلا لبق حلملا ىف لفلفلاو

 .ةبوطرلاو دربلا نع ثدجیام : اهنمو

 اقیقر اريثك نوكي ىنملاو « دربلا ناكمل ظاعنإلاو عامجلل ةوهشلا ةلق : هتمالعو

 . ةبوطرلا ةرثكل ايتأم
 لامعتساو انیرخسلاو سوطنذورثملاو قایرتلا ذخأك ةسبايلا ةراحلا ءايشألاب : هجالعو

 «ضماونلا خارفو « ريفاصعلا لكأو « ىطبنلا لجفلاو « ىنيصرادلاو ؛لدرخلاو « لفلفلا
 «نيدرانلا نهدب حسمتيو « ىنيصرادلاو « تيتلحلاو لفلفلا هيف ىذلا حلملاب ربانقلاو

 . رتشدبيدنجو احرق رقاعو ربنعو كسم هيفو نابلاو « ءاثقلا نهدر
 .هبهذمل مئالم تبثم هلوقم عامجلل دومحمف :ةبوطرلاو ةرارحلا جازم بحاص امأو

 ؛مجلسلاو « رزجللاو « ىلوحلا بوبح نم ةبطرلا ةراحلا ءايشألاب جازملا اذه ةيوقتو

 .لفلفرادلاو ءليبجزلاو «ضيبألا لصبلا عم ضيبلا ةرفصو «لصبلاو

 «باذسلاك خفتلل للحم فيطل لكف :هل ةدمجملا ىسملل ةعطاقلا ءايشألا امأف

 .شوحبزرملاو «نومکلاو «لمرحلاو «جنتوفلار
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 .روفاکلاو « جنلاو انوطقرزبلاو فالخلاو درولاو رفوتیللاک : دمج دراب لکو

 , سدسعلاو ؛ سرواجلاو « بونرخلاو جنادهشلاک :فیفجتلا یوق سبای لکو
 .رامحجا و «ریعشلاو

 مرصلاک ةصوفعلاو ةضومحلل ةعماجلاو ةزلاو ةضماحلاو : ةضباقلا ءايشألا لكو

 لخلاو ,شمشلاو «حافتلاو ,لحرفسلاو .توتلاو «ضماحلا نامرلاو ,قامسلاو
 .ةوهقلا بارشلاو

 ,ثوشكألاو اقمحا هلقبو عرقلاو ساک :دربلاو ءاملا ةريثكلا لوقبلاو
 جورذابلاو  ابدنفاو « ضامحاو « ةيناميلا ةلقبو « نوخرطلاو «ةبطرلا ةرفسکلاو
 . رايخلاو «ءاثقلاو

 ل یذلاو «ضئاحلا نايتإو «ةتاوتملا مختلاو « ءالا برش : ًادج ةءابلاب رضي امو

 .نغلبي ۸ یتاوللاو ءاليوط انامز توت

 ةوقو زهرلا ةدشب هاطاعتی یذلا ءطولا ةرثك نم ءاسنلاب موهنلا لحرلاب ام رضأو
 . رهظلا راقف دنع خفنو ءرهبلا ثرویو ىنملا عطقی ام كلذ ناف .نعطلا

 . هتقو ريغ ىف ینلا جورح : لیلحالا ىف ضرعت یتلا للعلا نمو
 : تاهج تس نم نوکی كلذو

 اذإف ؛لوألاف لوألا عمتجیو « ینلا ستبحیف « عامجلا نم ناسنالا للقی نأ :ةلوألا

 . جرخو لاس هعضوم ىف رثک
 نأل « ةسباحلا ماسملا فعضل هسبح ىلع ردقي الف « ىنملا عضاوم هفعضت نأ :اهنمو

 .هب ةعفنملا لامكتسا ىلإ ءىشلا سبحت ةسباح ةوق وضع لك ىف لعح ىلاعت هللا
 .ناسنإلا نم ةدارإ ريغب ىنملا تعفد تيوق اذإ اهنإف « ةعفادلا ةوقلا ةدش نم :اهنمو

 « لسع اهيف نوكي ةَرلباك هناكم ىف ستبج الف هتفاطلو ىنملا ةقر لبق نم :اهنمو
 . تحشر ءام اهيف تلعج اذإف ؛حشرت الف

 هسبح نم ىنملا عضاوم عطتست م اراح ناك اذإف هتوقو ىنملا ةرارح ةدش نم :اهنمو
 . ةرارحلا ةدح طرفل
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 دم درک یر ها ینالا هبصي راحلا ءاملا كلذ ریظن
 هفك نم هبصيف يف هترارح هثرويف « هفك ىلع ناسنالا هبصب ر

 .اعرفتسم

 .ةناثملا نم ضراعلا رصعلا ناكمل ليسيف ضبقم سباي جازم داسف نم :اهنمو
 نآلا ركذنلف ههابشأو « عاطقنالا جالع ىف ءابطألا مالك نم لبق انركذ دق ذإو
 .عامجلا رمأ هموق ىلإ اكش نمو «هيف ءالضفلا مالك ضعب

 . برشأ الف دروأ مث ءأمظأف «دتشي الو دتع : لاق

 . ريكلا كلذ : ىلع نب نامیلس لاقف

 ءىش لك تغّرف ليصفلا اهيلع اوكرب اذإ ةقانلا نأل ثاعرلل هنكلو ال : ةبؤر لاق
 .نبللا لصأ كلذ عطقف اهعرض نم

 ؟ءاستلل كدنعام : یلکعلا جارسلا نب لیک ال فسوی نب جاجحا لاقو

 .برشأ الف دزأو ءأمظلا ليطأل ىنإ هلل او : لاق

 ال انآ اذإف ءءاسنلا ىنمذ ريألا تربك انأ اذإ افئاخ تنك : ةرساكألا ضعب لاقو

 : رعاشلا لاق

 انأ ابآف حابقلا امأو ىننّيبأيف ناسحلا امأف

 نم ىزحأو هللا نهازخ : لاقف «رامقألا نهنأك ءاسن نم برس ىلإ خيش رظنو

 .كلذ ريغ سيلو هيلإ عرستم بلقلا : لاق

 كلذ تيأر الاو ءاسنلاب اموهنم الجر تيأر ام : لوقي نايفس ىبأ نب ةيواعم ناكو
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 هندبل دوحأو ادلح رهظأو ةنم حلصأ نوكي هنأ هحاكن لق نم ىلع ليلدلاو : اولاق

 .انمس رهظأو

 . ًارمع لوطأو : مهضعب لاق دقو

 جیفا ديدش وهو «هاثنأ بحي رئاط نينفشلا نأ كلذو ناويحلا عيمج ىف كلذ دجيامو
 دمكلاب لوزهم وهف ءادبأ هاشنأ بلطي مو «شحوتسا هاثنأ تديص اذإف «دافسلا ريثك

 .لهأتلاب نمسيو
 : ةديبع وبأ دشنأو

 عسنصی فيك ىريأ نم تبجع

 عج ريو ىعبصإب ههفدأ

 عرضی مث دعهخا دعب موفیو

 : بارعألا ضعب لاقو
 ایم ادع تم جايفلا دنع ارحمي ايدىريأ ناكدق

 ارطب ساو اق ام اذا تح ارث الا دادزا ام ربيهف

 اًروو فال اخ لادسع اردو سجادوآ ت خفتناو

 بد ودا فا قطف اقا

 ارش تيزج ريأ نم كلاي

 : رخآ لاقو

 هقوذيٌرح سانلاى ف سيلو .هتفورغاتملا ىريأ حبصأ

 : ىمرجلا ورمع وبأ لاقو
 موقالو م هلال ليدل تلاقهيميقافهغ لوقا

 مولا نمف ناسمزلا سم ىلع فالخ اذىرياناكاكإ

 هيف ركف ىتمو ءعطقنا دعقملا كلذ دعق اذإ عطقني نأ لحرلا فاح ىتمو : اولاق

 . رتف لمعلا ىف وهو
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 نأ فاحوآ مالک رحآلا تیبلا ىف عم اذإ هتحورو نمل نع عرق نإ سانلا نمو
 .رادلا لهأ ضعب امهيلع لخدي

 .ريأ نم ملأ بولطم ضرألا ىف سيل : مهضعب لاقو
 نم لجرلا دعقم اهنم دعق املف هسفن نع ًاخيش ةيبارعأ تداور : ىعمصألا لاقو

 .هخيوتو هلجعتست تلبقأف راشتنالا هيلع أطبأ ةأرمل

 اتم رشنأ انأو ءاتيب نيحتفت كن هذهاي : اه لاقف
 : دشنأو

 بكرلاو قولحلا بكرلا ىسقتلا اذإ ٠ هب تمجف طعن ىلع ىسفن ففاب
 رظن ىف لوقي ىذلا رعاشلا نيبو خيشلا اذه نيب مك اورظنا : ىعمصألا لاق

 :ةريغلا

 نجلا نم ةاتق ىداع رسهظ یلعاهنأک ترسم نييحاهيلإ ترشن

 ىنم تلج دقل ىشنأ هترظنب رظان لبي ناكول رظان ىلو
 ىسسنم اسهنبا ناف ىشأرظن ىلإ رهشأةعست نيام تدلونإف

 : قارولا نسحلا وبأ وهو «موزخم نب دمحأ نب دمحم ثالحو
 ءیش ىأ : لوقي ديعس نب ديوس تعمس : لاق «یشرقلا دمحم نب دمحأ انثدح : لاق

 : لئاقلا لوق ىنعم
 . دعاقل عاس بر « دلاخ مأ ىمعنأ

 ةفوكلاب ناك لب ءال : لاقف « دلاخ مأ هتجوز ىف ةيواعم نع انيور دقف : تلق

 ةيراحلا نم سلجف هيلع كرحتف «هتزمغف ةيراجب اعدف «هليلحإ هيلع كرحتي داكيال لحر
 ةيراجلا تحنو تءاجف «دلاخ مأ :اهل لاقي ناكو «هتأرما تنطفف ةأرملا نم لحرلا سلج
 : لوقتو «رادلا ىف رودت ةيراح لا تلعجف اهعضوم تلخدو

 . ًالثم اهتلسرأف «دعاقل عاس بر ءدلاخ مأ ىمعنأ

 ضعب نع ءانيعلا وبأ انثدح : ىميكحلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو
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 .یلع مقي ملف اهيلإ تمقف «ةحيلم ةيراج تیرتشا : لاق هباحصأ

 ريضملل حلصي تلاقو ءاهديب هتذحأف

 ؟ فيك :اط تلق

 . اقمحلا ةلقب اذه سيلأ ىالوماي :تلاق

 : ركذلا ءاخرتسال ىلط ةفص
 هب خطليو «ةوغرلا عوزنم لسعب نجعيف «سرو نم ءىشو «قرْؤَب نم ائيش ذحوی

 ا امانا كلذ نمديلو هلوحامو «ركذلا



 باب
 هلاوحأو هعابلا ىف ليحلا نم

 ءىطبي ىتح لازنإلا عيرسلا لجرلل ةليحلا
 ركذتي نأو « اهتوهش نع هلغشي
 .كلذ هبشأ امو

 ءىشب ةأرملا نع هتمهو « هبلق لغشي نأ :

 « سبحلاو « باذعلاك رومألا رئاس نم هيف وهام ريغ

 فرصيو ءاهب هبلق لغشي نأ هنم عرسأ ةأرملا تناك اذإ : لازنإلا ءىطبلل ةليخاو
 .كلذك نكت ۸ ناو حكنملا ةذلو ,لاملباو نسحلا ىف ةياغلا اهمهوتيو « اهيلإ اهلك هتوهش

 بذحت مث ءامكحم ًادش اهوقح ىف اهنکت دشت نأ : ةمرفا ةأرملا كين ىف ةليحاو
 ةأرملا ليوارس ىف حتفت مث « هيليامو اهرح جانش طسبني ىتح دشلا قوف ىلإ هلك اهدلح
 . هنم اهيتأيف اهر ایزاوم ًاعضوم

 ىدحإ دمتو «عفترت ىتح ةدخم اهزجع تحت لعجي : ةعساولا ةأرملا كين ىف ةليخلا
 . مادق نم اهكينتو ءىرخألا مضتو ءاهيلجر

  ًادیدش ًاجايه جانهت اهنإف ءاهيبدث ةملح كرفت نأ : ةأرملا ةملغ جییهت ىف ةليحلا
 . لاصتا محرلاو ىدثلا نيب نأل اهنبل عطقنا تلمح اذإ ةأرملا نأ كلذ ةحصب دهشي امو

 : صاوخلا ىف

 « تيم ناسنإ سرض ذخف « ملعت ال ةمئان یهو كتأرما ىتأت نأ تدرأ اذإ : اولا
 اهسأر تحت ةرصلا عضو « هقرخ ىف اعيمج اهريصف «نعألا بناحلا نم دهده مظعو
 . هعضوم نم هذخأت ىتح ملعت ال اهنإف « تئش ام عنصاو

 : ۱ افق ةفص

osیاس تا  

 .هرکذ ىلع لفقی ناب هتبلاطو « هيلإ هتذفنأو لفقلا اذه تلمع

 ع ع
e 

 ةخاش لك سأر ىف نوکیو «ةيوق ةمئاق ةحاش
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 سأرلا ىلع نوکیو « ىلعألا سأرلا حوتفم افیطل ابوبنآ لمعت مث « لفقلا ةشارفل نوکی
 ناتخاشلا امهیف لحخدتل نابقث هيف نوکیو « لفقلا لفسأل نوکی ام لثم سلف لفسألا
 مضتل فیطل حاتفم بوبنألا ىف لحدأ هحتف ديرأ اذإف لفقلا ىف ةشارفلا لوحدك

 م اهیف ناك اذإ هناف « ةقلحلا ىف لحدآ رکذلا ىلع هلفق دیرآ نإو حتفنیف « ناتحاشلا

 .مايقلا ىلع ردقي

 لوطت : اهل لق : لوسرلل لاقو «هیلع فقو باطنلا ىبأ ىلإ لفقلا اذه لصو املف

 : رحلا فاطخ هفص

 ءاهرح ىف هلخدأو هذحأ ةدعقم ةأرملا نم لحرلا دعق اذإف همك ىف لحرلا هذخأيو

 رعشلا لوصأ نأل ميظع رمأ اهقحل هجرخي نأ دارأ اذإف « مئاق ريأ هنأ ةتبلأ كشتال اهنإف

 . اهيرفشل ةلبقتسم بنذلا ىف ىذلا

 وهو «كجسك هب ىجنتست ىذلا ءاملا ىف حرطت نأ : كينلاب ةأرملا ةبلاطم ىف ةليخلا

 .هسفن عفصي ىتح هكحي لازي الف كلذ هكحيف «.لحرلا افق ىلع حرطي یذلا

 .ةأرملا هب حسمتت ىذلا قيربإلا ىف هلعحب نأ تئش ناو

 ءالا ىف لعجيو قحسيف «رداشون نم ريسيو « اًبشو راحبز ذعوی نأ كلذ نم ىوقأو

 .ةميظع ةكح اهيلع عقي هنإف

 وأ اهنم هتيغب كردي نلف « ةينغملا كين لحرلا دارأ نإ : ءايشألاب ةفرعملا لهأ لاق
 تاذ ءادوس ةرمازلا تناك نإو هسفن ىلع لمحيلف «ةقوشعملا لبق ةبيقرلاو ةرمازلل ىضري
 دعس كانه خب خبف ءاثتخم بيقرلا ناك نإو « رئاذعلا ءاضیب زوجع ةبيقرلاو « ريفاشم
 ةرمازلا كيني مث « نييدرف ثنحملا كينيف « رمالا كلمو « هردص جلثو « قشاعلا دج

 ۳ ةيضو « هندب نیلو هحور ةفخ كلذ ىلإ هل یعادلا نأ ثنحملل رهظیو ءادرف

 حلمأو « اکاروآ دوجأو ءاكانم ةينغلا نم بيطأ هنأو « هفوج ةرارحو « هتحتف نسحو
 . یح برش اذإو « ةدخم سلح اذ) هل حرطیو ربلا نم ریسیب هدقفتی نأو « اکارفنا



 : رعاشلا لاق

 ةوسكي بحتاسسم كرسمعلهسميو  نيسسعم درت سل بيقرلا كب
 نما هو كاع دوسقی یسحضا هسمامز تسسنیضق اذإ بسسیقرلا نإ .

 : رخآ لاقو

 دوسقت كلغ تدسغ تلعفاذإف ةنيق عم یرست ةرماز لك كن

 ديريو ىتفلا ىو هيامبىظحي  مهكينب نيهضرأ ظفاوحلا ىذكو

 )نیغ هكين ىف عقیل ىتح مام ىف مالغ كين ىف ةليحلا
 تعصقلا نم اهظقلب هرمأت مث « ءام اهيف هعصق ىف عطقلا حرطت نأ :كلذ ىف ةليحلا

 ‹ غرفي نأ لبق نم ناسنإ لوخد قفتا ناو هيتأي لحرلاو . اهظقلب لغاشتم وه نوكي
 . نبغ هقحلي الف لحرلا هجفع ام رادقع. طقل دق مالغلا نوكي

 قوف نم اهطقل ناف ءاهطقلب هرمأيو «مامحلا ضرأ ىف عاطقلا حرطي نم سانلا نمو
 . اضيأ بعتي ضرأل

 ال ةرونلاب قلعلا ىلطأ اذ وهو اولطأ دق مهنأ ةطاللا ملعت ىتح قوُلُعلا اهلمعي ةليحو
 متاخخلا ىلإ ىطوللا رظن اذإف « ةيسوواط متاخلا يف ثدحت ةرونلا ةحئار ناف « همتاح عزني

 . هوعديف مويلا كلذ ىف ىلطأ دق هنأ ملع ةروصلا هذهب

 : بابذلا اهيلإ جاتحي ىتلا ةليحلا

 : ءايشأ ةثالث ىلإ جاتحي

 «ىرخألاب فذحي مث اليلق رظني مث « فقسلا امهدحأ فذحي ناتاصح هعم نوكت نأ
 .ماين ةعامجلاف « ذحأ كرحتي حلو « ةيناثلا تعقو ناف

 ىف نإف « قيرلا ردت نأ اهنأش ىتلا ءايشألا نم ءىش همف ىف نوكي نأ باوصلاو

 « بيبدلا تقو ريغ ىف هيلإ جاتحي ام لضف ىلإ جاتحي دقو «قيرلا فحي بيبدلا تقو
 .كلذب حوكنملا سحي ال نأل

 . كلذ اولعف موقب هللا فسخو « اهحبقأو « بونذلا مظغأ نم اذهو (۱)
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 عضو قسم نإ یتح اهب فحزيف امئان اهیلع ناك یتلا ةدخملا ذخأي نأ : ةفلافلاو

 . امئان عضولا كلذ یف ناک دنا مهوو مانو اهیلع هسأر

 رضنلا حیحص «سدحلا ديج نوکی نأ ىلإ ءايشألا هذه دعب مالغ ىلإ بد نم جاتحيو
 . ساون وبأ قحل ام نمأيل

 .رذنملا ىبأ نبا هنع اهاكح ةياكح هل ساون ابأ نأ كلذو

 نئاص هجولا نسح مالغ مهعم ناكو « دلخلا نيتاسب ضعب ىلإ هل قيدص هاعد : لاق
 هفوختف « كلذل مالغلا نطفو « هيلع هنيع ساون وبأ عضوف «موقلا یقسی ناكو « هسفنل
 «اومانف « اوركس نأ ىلإ ةدرطم راهنآ ىلع ةرمثم راجشأ تحت نوبرشی اولازي لو

 ىتح طغو مانف « مونلا هبلغ ىتح كلذك لزي ملف « ساون ىبأ نم افوخ دعاق مالغلاو

 قبشلا هلمحو هلمع ىف ذحأو « مالغلا ىلإ ماق «هبتنم دحأ قبي ۸ هنأ ساون وبأ ملع اذإ

 ساون وبأ ذحأف ءايوق ادلج ناكو ءاروعذم مالغلا هبتناف .محقو فاح نأ ىلع رکسلاو

 ٍةجرتأب هامرف هتحت نم صلخت ىتح هجلاعو اضعو « ابرض هيلع لبقأو « هتحت هريص
 . هدي نم ةملظلا ىف تلفأو « هکف باصأف

 ؟ اذه ام : هل تلق « رثألا نم ههجوب ام تيأرف « هتيقلف : رذنلا ىبأ نبا لاق

 .اذک و اذك یربخ نم ناك : لاقف

 هذه كتالعف نم وجنت كنظأ امو « اهب رطاخت ام عم « حبر كسفن اذهاي : تلق

 .ةيئدرلا

 .تاه تلق « ینعلا اذه ىف ءىش نسحأ اهنإف « هذه عمساو كنع عد : لاقف

 : ىندشنأو

 نزلاو لطلا نانج نيب ةضور ىف دلخلا رصقب تسنکینآ هتصق نم ناكو ىنع اضرعم یریا حبصأ

 نطقلاك نوللا ىف ضيبأو رمح ىلإ ونري رفصأ نم نصغ ىف ىسآلل قنتعم سجرن ىدل رونلا اهالخ

 ندلا ةعنص نم ةعصان ةوهق نم موقلا ىقسي لظ یبج هنسح نم هنأك ةلح ىف غدصلا ىكمربو

 نزحلا نم هانيع عمدت هترصبأ نيح ىربال تلق ىنرق ىف ءابهصلا تبدو اجدلاب ادب ليللا اذإ ىتح
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 نهولا نم بنجلا ىلع لام اذإ ىتح دصرأ لزآ ملف نجس ىف نيعلا نيخس تب یرآ اميف ترصق نإ كن
 ینطب ىلع وبحأ ةراتو هيبنج برقعلاك تببد نجلا ىلع نفجلا قبطاف ىركلا لوسر هافوت مل
 نعطلا ىف حمرلا ىرجم تفلاخ ىنا ىدجو نم ناكو نيتملا ىلإ لیوارسلا ىوحام تنطبتف هيلإ ادصق

 نعللاب نامرحلا ىلع وعدأ هتحت انأو ىنالع ىح ىنجلاك شوهدملا ماقف هفوج ىف ةسدلاب سحف

 ىنس ىمر نأ ال طحت مل ةجرتأب ىهجو ىمر مث نذألا یدعص هنم تلفأ ام دعب نم ةهبجلا ىمدنم

 نظلاب لعفي نم كاذك هل لک بنذلاو ىل لوقي ىنم اكحاض ىريأ ماقو ةجاح الب ًاحورجم تحرق

 حيبص « كانه ناك مالغ ىلع هنيع عضوو « هل قيدص دنع ماسب نبا برشو : لاق

 ‹ موقلا اوهبتناف « حاصف « برقع هتغدلف « هيلإ بديل ماق مانو ركس املف « هجولا

 .قايزتلا عاونأب هوتأو

 : تايبألا هذه كلذ ىف لاق حبصأ املف
 بانك ردالاغنعمسهتخصح دعوم ءودهلاعم تمزع دقلو

 ىباهذ ناوآ تضرع دسق ءدوس  ةدعم قسیرطلا رهظ ىلع اذإو

 باس لا تدل ِبئهةبربو اابرقععاهيفمحرلا كرابال

 , اهيلإ بييدلا ىلع مزعف « مه ةيراج ىلإ رظنف « الجر :بارعألا ضعب فاضأو
 اذإف « ليللا رخآ ىف عجرف « ىلصت ةمئاق زوجع اذإف ضهن ليللا لوأ ىف ناك املف

 .علط دق رمقلاو ىلصت زوجعلاو حبني بلك
 : لوقي وهو قلطناف
 رسمقلاو بلكلا ريغو زوجعلا ريغ ٠ هضغبأ تك اقلخ هللاقلخي م

 رحسسسسلا ةماوق ةخيسش هذ هو هبءاضتسيالهوحونياله

 : ساون ىبألو
 بيدلل حلصي ناك نيمعو  ىنعلخف مايلا مسجم اذإ

 ببدأ یا ىلئثم كسشنیالو ببدأ نطف اع ین

 بيهراعياض زا بسا عینک  ارارسهلخات كيلا لالا

 بيرأ كح قلم بيرق  ىرامتلا دلو ىلع ىليرالا
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 یو أ ندا شب تب

 هنم فاطعألا فسطعت ناك

 هم راتسنزلا دقت ترض

 هس فدر لا ىف ةفخحب تلجف

 ىرابطصا قب شلل تش ا املف

 ىردلق طو ىنبسيماقف

 بيرق هتدوم یف ديب بير

 بیزسسلا نون تباسترا امو

 ىليبيضق هلذالذ نم عفرو

 ىسبوثو ىأرو یتلاسح رسکناو

 : تاردخملا نمو

 : سونيلاج لاق

 فصن دحاو لك نم «دوسآ جنبو «شاخشخلا غمصو «جرتألا روشق رکسلا عرسي ام

 . قناد هنم ةيرشلا ءاصارقآ ذختی طاریق دحاو لک نم دوعو كسو ءاوبزوج «مهرد
 :تش اذإ اعیرس رکست ةحافت

 هنم ذختیو هقحس معنی جوربیلا لوصأ روشقو «حافلو ءامامحو ,نارفعزو «هعيم
 . مدسنو ةشمزم ةحافت هاما صور

 نم كسو نويفأ «قناد دحاو لك نم ؛حوربيو «جنيرزبو «ةعيمو رم :ركسُي بح
 . طاريق هبرشلاو طاريق دحاو لك

 رخبتو قدانب لعحب «نارفعزو «ینبلو «كرطصاو ءامامح ؛هرشقب حافل : كسي روخب

 : کسی هناف هب

 قنادو قناد نویفآ ءنيقئاد نزو حورب ذخؤي مث ءظلغي یتح ءالاب خبطي جنیرزب : رخا
 50 هي .یقسیو بارش لطر ىف باذيو «جنبلا ءام نم مهرد نزرب نجعيو كلذ عمجي .كس

 مهرد فصن دحاو لك نم نويفأو «حوربيلا روشف : ىشغيالو رکسی ءاود 1 ۱
 . ةبرشلا یهو قناد دحاو لک نم دوعو ءاوبزوح

 و .هلثم ريشامقو یزح ج ورال ذحأت :مونت ةنخد

 سرش ةرجش ها نك أ دسف هب ند نأ تدرأ اف «بطرلا
 .نهدلا نم ةاورم

 روت وی ۱



 :تسبلا ىف ام لک یأر هفلع ناك نمو «هرصب یشع هيدي نيب ناك نم : جارس
 ةقرح ذحوی مث ءانهد ريصي یتح باذی سحدلاب فورعلا وهو «نيفلدلا محش ذحأت
 كلذب جرستو قلیتف هنم لمعتو ةقرخلا ىلع رثنيو راجبز نم ائيش قحسیو «ناتکلا نم

 .ساحن جارس ىف نهآلا

 نم اوب زوجا لصأو «حافللا لصأو حوربیلا لصأو حیشلا لصا ذحؤي : ةمونم ةيلاغ
 لكلا قدی مهرد فصن دحاو لك نم هلصأو «سخلا رزب نمو قناد نزو دحاو لک
 ةعاس لک كرح ءاموی رشع ةسمخ هراح سش ىف لعجیو بذع ءام هرمغ هيلع بصیو
 نیقنادو «ربنع طاریقو كسم قناد هنم ءیش لک ىلع یقلیو «هلفت ذخویو هژام یفصیو

 ماني هناف «تئش نم هب بیطت نأ تدرآ ناف هسأر دشيو جاحز ءانإ ىف لعجیو «ناب

 . كله الیوط هتک رت ناف

 زول نهد هقلح ىف بصيو ,لصع هناسل كلدتو راح ءام ىف هلحر لعحب : هلح

 . قیفی هناف ةطقن هفنأ ىف رطقیو

 «قرزأ لقم ژزحو حوربی ءزحو «هسباي ینبل ءزحو مامحلا ءزج ذخوي : مونت ةنخد

 لخنيو عيمجلا قدي «سحرزب هلثمو ىرصم نويفأ هلثم جنبرزب قناد : ىرخأ ةنخُد

 . ذيبنلا ىف فصنو قناد نزو هنم ىقسيو «ةحاحلا تقو

 ؟ جوزلل ةرشاعملا ةأرملل ىغبني فيك :تخدانیبل لیقو
 . ثويدلا :مهنم ةثالث جاوزألا : تلاق

 عملا :مهنمو

 . جوزلا :مهنمو
 «فافعلاب هيتاوتو هفطالتو «ةضحم ةدوم راهظإب هرشاعت نأ ةأرملل ىغبنيف :جوزلا امأف

 نوكي نأو «هيلع ةقفشلا رهظتو «هرقوتو «هتيب حلصتو لاجرلا لع هلضف ركذ ةرثكو
 . قدصت ۸ و ءاهرصب تبذك انايع هيلع ائيش تأر ناف «ةغلابملا كلذ ىف اهنم

 هينيع ىلع هتعضو ءامهرم تلمع دق نيعلا دمر كنإف مان : هل لوقتف : ثويدلا امأو

 .كاوه تغلب كلذ تلعف اذإف «ليمجلاب هيلماعو تبرحتلاب هيرشاعف :تيبلا 2 امأو
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 باب
 ةءابلا یواتف

 ؟كينلا ببس ىف ةبذاكلا ةملکلا نع :ميكحلا سفانيب لئس

 یهو «ريبك رس اهنإو ؛مكهاوفأ نم ةملكلا هذه جرخت نأ نايتفلا رشاعم مكايإ : لاق

 هبلاطمو همارمو كينلا لصأ نإ : مکل لوقأ ًاقحو بذكلا انتايح نأ اوملعا «انرمأ ماوق

 ىلع مكنم دحأ عقو ناف «ةبذاكلا نيميلا وه امنإ هنم سمتلي اع. رفظلاو هيلإ لوصولاو
 بذکلا هتفاحو هرحآو هطساوو كينلا رمأ لوأف اهب الإ تلفي ملو ءاهنم صلختي ةبتر

 بلاطن اميف انل شيعال وءانتارثع سمتلا نم دنع مهتلا نم انل ج رخال ناجحا رشاعم نحنو

 .ءاملا ريغب رذبلل شيعال امك .بذکلا ريغب ءاسنلا هب

 تمدعل «هب یتئاغتساو اهيف تعقو تاطرف دنع بذكلاب ىماصتعا الول : رخآ لاقو

 .ینایح

 ؟ ریغصلا قیقدلا مأ ریبکلا ظیلغلا ؟ ءاسنلا ىلإ بحأ رویالا ىأ :سفانیبل لیقو

 ةرمکلا مخضلا یبکلا ظیلغلا یریشقلا هفانصأ نسحأ : لئاقلا لوق تعسام : لاق
 هظعن دتشا اذإ یذلا ءلصألا نیک ر لا ءافقلا ضیرعلا نینتلا فرشلا قورعلا عئتانلا زنتكملا

 .هاوس هب لدبتسیالو «هاوثم مرکی یذلا كلذف .حماطلا سرفلا حومط هسأر حمط

 ءاطسو نهاولا ءالصأ قیقدلا .بارغلا لحرب هیبشلا فقعلا وه ىذلا ريألا امأو

 هوتأتالو هودرطاو «هافق ىف اوعفداو «هينذأ اوكر عاف ءاقنع ىوتلملا «ًاعرف لباذلاو
 .هاوس اوذختاو «هاوثم اونيهأو

 ؟عساولا مأ قيضلا را ذلأو دوحآ امهيأ : هل لبقو
 . ءاتشلا ىف یفدلا فاحللا ةلزنع جارحألا نم قيضلا : لاقف

 . لمعلا ءىطبف عساولا امأو

 .اهرح رعق ىف ريألا نالوج دنع اهيذخف ةأرما مض:هریشابت دمحأو رحلا لاوحأ لضفأو
 ؟ ةقولحا مأ ريخ «ةليوطلا ةرعشلا : هل ليقو
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 .كينلا ىكر ين لحتو ةوهشلا درطتو ةرارحا میفطتو «سفللا دربت :ةلیوطلا ةرعشلا : لاقف

 «كينلا یهشیو اهباهتلاو اهدقوت لعشتو ءاهران مرضتو .ةوهشلا جیهت :ةقولحاو
 . مرقلا یفشیو

 ؟ قولحملا بکر لاو ىقنلا رحلا نع هريغ لكس
 .ةعدرلاو لحولا ىف هيرج ةلاح ىلع بنذلاو یعشلا دوقعملا سرفلاب هبشي كاذ نإ : لاقف

 . رحلا نع هدصتو «هلبذتو «ريألا ران دمختو كينلا ةوهش میفطت ةليوطلا ةرعشلا : رخآ لاقو

 اداعيم قلحي امنإو ءهطشنيو ريألا ظعنيو «ةوهشلا یبحیو داؤفلا بحسي :قولحلاو
 . هل اليمأتو كينلل

 ىلع رمآ اذإ اطاشنو ءاهابنتسا هديزيو «ریالا ظلغي هنإف : ةرعشلا لقثملا بكرلا امأو

 . ةرعشلا كلت

 ”؟ لاحلا هذه ىف ةدشب ريألا لسو رصعلا ةوقو زهرلا ةدش ىف : لوقتام : هل لبقو
 ةذاذلك ةذانللاو ءبيطلا ىف اهلثمو «ةدصاق ةذل امل ؛ةفيرش ةعنصلا هذه نإ :لاقف

 . ةاش ىلع ليف ناوزن

 ,هتوهش ةراثإو «هبلقل ذحشو «هل طاشنو «لحرلل ةملغلا جييهت هنمف زهرلا امأف

 ءراهنألا ىف ىرجلا عرست نفسلا نأ امك ؛ةمهنلا ءاضق ىلإ لوضفو «كينلل ابلحو
 «قحسلاو «زهرلاب هلمع عرسي ريألا كلذكو «فذحلا ةدشب ةديعبلا قيرطلا عطقتو

 «بصنلاو ,ضفخاو عفرلا ةرثكو «زمغلاب بيطي كينلاو ءرصعلاو «سمللاو ؛كحلاو
 ةمحمحلاو «ريخنلاو لیهصلاو ؛:ةمهمه لاو «ريخأتلاو «ميدقتلاو ,ضبقلاو ءطشنلاو
 ىف نالوجلاو ديعصتلاو رحلا ىف ريألاب بيرقتلاو ءقحسلا ةدوحو ,قفصلا ةموادمو

 اهب رفظي ال لاوحأ هذهو ةعدص لك ىف هب فقوتلاو «هيتكسأو هاياوزو هثيلثتو هعيبرت
 . رباخلا بيرألاو رهاملا بيدألا

 ةأرملا نمدتو «ةرسلا ىلإ ةأرملا جرف ندل نم نوكي : لاق هتبلاب زهرلا رخآ فصوو

 رئاس ىلع ةليضفلا نم ةعنصلا هذهلو ؛هبرض باوج اعباتم لجرلا نطب ىلع هب برضلل
 .رهاوجلا لك ىلع بهذلا ةليضفو ةيوافألا ىلع ءاكذلا ىف كسملا ةليضفك زهرلا فوفنص
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 اهتوهش ثراثو قیهشلا اهذحآ اذإ رهظلا مصقي له : ميكحلا سفانیبل لبقو

 ؟عامجلل

 قرع ًارملل كلذک «هراموط كينلل هتوهش دنع لحرلا نم كرحتی هنأ امك :لاقف
 كلذ ضبق كينلا تهتشا اذإف «لحرلا قرع یمسی اهبکر ىلإ اهترس ندل نم لصتم
 روش نکلو ءاكاكح هیفل دجال بارشلاو ماعطلا یهتشا اذإ ناسنالا نأ امك «قرعلا
 . كينلل ءاسنلا ةوهش كلذک و «ناسنالا نطاب نم ةوهشلا

 ؟قیضلا رحلا مأ عساولا رحلا ذلأ اهيأ : اضيأ هل ليقو

 ءىطبي عساولا رحلاو یءاتشلا ىف راثدلا ةلزنع وه امنإ «قيضلا بلصلا رحلا : لاقف

 مضت نأ اه ةليحلا نم ناك «ةليحن عساولا رجلا ةبحاص تناك نإ نكلو «هيف لمعلا

 .لفسأ نم اهزهرب اه كئانلا نخستو اهيذخف
 حسلاو قحسلا نأل كلذو «نوتخملا كين نم ةأرملل ذلأ فلقألا كينو : اولاق

 معطل بيطأو ةأرملل ذلأ وهو ءاهيلع اهفلق نول ىلع رويألا كلت لثم كشلاو سمللاو
 . ةقحاسو ةكولسمو ةيغرم رحلا نم قرمت ىتلا «ةارعملا ةنوتخملا رويألا نم اهكين

 نأ بايشلا نم كينلا ةذلب رفظت نأ ءاسنلا نم دارأ نم جاتحي :تخدانیب تلاقو

 لوقلا ىف عضخت نأو یهتهکافمو «لاحرلا ةبعادم اهل موديل فيضنتلاو ئيهتلا دمتعت

 ضرعو «مههوحو ىف مسبتلاو ةقراسم ةرمو ةرم رظنلاب قادحألاو «قطنملا ةماحرب مهل
 هجيهيو «بلقلا لغشي ثيدح عم مهب ةشاشبلاو ءاهيلإ لحر لك ءاعدو «مهيلع اهسفن
 ءاًمَّضنم اقولحم نهبكر لازتال ىتح اهتيب ىف نيطولخم خينرزلاو ةرونلا نوكت نأو
 اههجول نوكت نأو «:ةبيطم اهيناعمو اهدحو «ةفبصم فاضن اهبايثو .ةبضقم اهبئاوذو
 لك ىف كترلا لمعتست نأو ؛ةطقال بحاح نم ةلضف هيف ناك نإ اهرعشلو ءةلساغ
 . بيطلا سأر هنإف اهيطبإ ىف درابلا ءاملاب موي

 ةحضافلا حلاحللا مث نهدلاب ةبيطتو اهسأر لسغتلف «هتدارأو كينلا تهتشا اذإف

 لمعتست مث «بسیلعلا نم مسفلا بيطي ام غضمت مث لالخاو ؛كاوسلا لمعتستو حئاورلا

 هسأر لسفیلف اهيكني نأ ديري ىذلا لحرلا دمعي مث «كينلا جيهتل عاد هنإف ,لحکلا
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 ةأرملا هب بیطت یذلا ريغ بیطب هیناعمو هدسح خمضیو ؛ةحئارلا بیطلا نهدلاب هیلطیو
 ءجسفنبلاب درولا ءام هل جزع من تقئافلا ةيلاغلاب هينذأو هیرخنم وشحيو «لاجرلا همشي امن

 ءاملا ىف دئازلا ظعنملا ءىشلا قرملا ىفو هماعط لعجي نأو هقرفمو «هتماه ىلع هبصيو

 ضعب هيف ىذلا ءاقاذم ذيذللا ءاحير بيطلا بارشلا نم اضيأ هيقستو «عامجلل جیهلا

 بارشلا دنع اهسابل لعحتو (عامجلا نع هعطقيف بلصلاب سيل ىذلا ىفاصلا «ةوالحلا

 ءاهرح ىلع لحرلاو هريأ ىلع یه ضبقتلو هلاح یربل اضیآ وهو «قاقرلا بايثلا
 ىف هقورع دقو نخسیو هاظعن ردتست یتح هددمت نأ ريغ نم هريأ زمغت ةأرملا لازتالو
 هريأ ةكسام یهو ینمیلا اهديب ةثلاثلا ةبرشلا هيقست مث ءاعيمج اجاه هدتشا اذإف ءاهدي

 هنم وندتو ءاهیفب ضملتو ءاهسأرب دونتو ءاهنيع بلقتلو .هرصع ىنثتو «یرسیلا اهديب
 تقصلأ ىتح هيلإ تفحزو ءاهيلحر تحرأ دق .ثهلت اهنأك حتفلا ضعب اهاف ةحتاف

 هيبكتم ىلع اهعضتف ءاهيلجر عفرت مث اهرح غ دصیف هترمك تعضوو هردصب اهردص
 ادهاح اصیرح اهرح ىف هریآ سدی كلذ دنعف اك رو اهرح قلف هب نیبتسب اعضو
 تلعف اذإف «ةزه ةرشع ىنثا «ةتس لک یذلا «زهرلا عم هيديو هتوق لکب اهکین ادمتعم
 هامنأو اهمسح امل حلصأو اهلصافمو اهقورع عيمج ىف هتذلو كينلا ةوالح ترج كلذ

 . لالزلا بذعلا ءاملا اهب حاس اذإ ةمركلاو رجشلا نم راطعلا اوكز وبري امك هارطأو

 . ةءابلا ةعانصب سرفلا ءاملع مالك نم عون اذهف

 . ةأرملا لازنإ ىف نوفلتخي مهنإف : ملعلا اذه ىف اوملكت نيذلا دنفا ةفسالف امأف

 را .لزنتال اهنإ :لوقي مهضعبو
 نأ ركذي ناك مهدحأ نأ كلذ ىلع ليلدلاو ءاعباتتم الازنإ لزنت اهنإ :لوقي مهضعبو

 «لزنتال ةأرملاو لزني لحرلا نأ كلذو «ةأرملا ةذل نم لضفأ نايشغلا دنع لحرلا ةذل

 . لازنإلا ةذل ةذللا نم نايشغلا ىف ام مظعأو

 . نیهحو لبق نم اهيف ىذلا نأل ءاهنم اهيف ام رادقم ىلع ةذللا ةأرملا دحت دقو
 «ةعماجلاب ركذلا لمح الإ اهبهذيال ةكح نايشغلا دنع اهب ثدحي هنإف : امهدحأ امأ

 . ةكحلا كلت اهنع تبهذ لحرلا اهطلاخ اذإف
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 هلابقإو ءاهايإ هنایشغب ترس هلاجو اهبحاص ةئيه تأر اذإ اهنآ : رخالا هجولاو
 . ةكرحلا ةذل ىلإ فاضنت یرحآ ةذل دجتف اهیلع

 نأ :لازنإلا ىف سيل ةأرملا ةذل نأو لازنإلا یه امنإ «لجرلا ةذل نأ ىلع هب لدتسي امو

 اذإف «لزني ىتح ءايوق هلمعو اذلتسم اهنايشغلو البقم اهيلع لزي مل ةأرملا ىشغ اذإ لحرلا
 .هيف ناك ام لك ضفرو «ةأرملا نع احنتو «هتوق تفعضو «زفو هنم هلك كلذ رسكنا ؛لزنأ

 . اه ةياغال ةلصتم اهتذل لازتالو اهتوهش رتفتالو اهتوق فعضي سيل ةأرملاو

 لحرلل ةهاركلاو «روتفلاو فعضلا نم اهازنإ دنع ترهظأل لزنت تناك اهنأ ول الإو
 . هلازنإ دنع لجرلا لعف ام لثم هل ضفرلاو

 . الازنإ أطبأو «ةعماجم مهوطأ ءاسنلا ىلإ لاجرلا بحأ ىرن دق انإف : لئاق لاق ناف

 ىف نهتذل لوطل الا «نهلازنإ ءاطبإ لاحرلا ةعماجم نم ءاسنلا بحيام سيل هنإ : لاقيف

 ةعماجما لوط نيبحأ كلذلف «هايإ مهكح لوطي نأ برجلا باحصأ ءافش نأ امك ةكحلا

 . نلزنيال نهنأ لاق نم لوق اذهو
 رخآ ىف لازنالا اهراظتنال سيل اهتعماحب لوطل ةأرملا ةوهش ءاقب نإ : ناربيأ لاقو

 نأ ىلإ لجرلل اهتعماجم نيح نم لزنت لازتال اهنإ لب «ميكحلا ىقلاذأ لاق امك اهرمأ

 دنع دحت ىهف ءضعب رثأ ىلع هضعب البقم اعباتتم الازنإ لزنت اهنإف ءاهنم هتجاح ىضقي
 . ةوقو ةذل كلذ

 . هرمأ رخآ ىف هغارف دنع هنم كلذ نوكي امنإف لحرلا امأ

 بيرقل الصتم اعباتتم الازنإ نلزني ءاسنلا نإ ناربیآ لوق نإ ءرخآ فوسليف هضراعو
 ءامو اهئام ءاقتلا نم الإ ةأرملا نم لبحلا نوكي هنأ ملعن دق انآ كلذو «باوصلا نم

 نوكي هلازنإ نم ىذلا لحرلا لازنإ عم اهازنا نأ لع كلذ لزن قدحاو ةلاح ىف لجرلا

 . نيءاملا ءاقتلاب لبحلا

 لحرلا ةعماحب لوأ نم لزنت لازتال ةأرملا نإ :هلوق ىف أطخأ دق ىقلاذأ نأ نظأل ىنإو
 رصقل ةهاركلاو «ةعماجملا لوطل بحلا ءاسنلا نأش ام انملع دق انأل ؛هتوهش ءاضقنا ىلإ
 ‹ةعماجلا لوط ىلإ اهتحاح نإف ءاهتوق هبو اهتذل هيف ىذلا اهءام لزنت تناك اذإف اهتدم
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 ىف افنأتسم هلوق ىف ثحب دقو ءاهتوهش تبهذو اهتذل تضف دقو ءاهرصف اهتهارکو

 اهءام لزنت امنإ كلذف ءاهرمأ لوأ ىف لزنت تناك ناو .ةعماحجا لوط ىلإ ةأرملا ةجاح
 الف «هلوأ ىف نوكيام لحرلا نم اهئام نم لزنتام رخآ نوكيف «ئش دعب ایش الصتم
 نأ ىلإ ةذللا عباتت نم اهنأل ,ةعماجملا بلطت لارتالو «لحرلا اهعماح ام ةذل دحج لارت
 ءاهئام رخآ لزنت

 .ًأطحأ دقف «ةعباتتم ةلصتم اهتذلو ,لصتم ةأرملا لازنإ نإ :لاق نم لوق ىف نعاط نعط ناف

 غرفي نأ ىلإ لحرلا اهاشغي ثيح نم اهتوهش تناك نإ : فوسليفلا ىقلاذأ لاقو

 اهارن دقف «ةفلتخم ءاهلاوحأ لاب امف عباتتم لصتم ءاملا اههازنإ نأل ؛ةلصتم اهنم ةفلتخ

 لاصتا نم ركذ اع.دهشتال ءايشأ ةأرملا نم هرخآ ىلإ هلوأ نم عامجلا لاح ىف ثدحي

 .اهتوهش ءاقبو اهتذل

 ضابقنالاو روتفلا ضعبب عماجملا اهب ئدتبي نيح ةعماجملا ئدتبت ةأرملا نأ كلذ نمف

 طسو ىف اهنم كلذ نوكي مث «هيلع لابقإلاو لحرلا ىلإ طاشنلا ةلقو ةوهشلا فعضو
 لك نع اهلهذيو ءاهلقع هلجأ نم بهذيف ءاسنلا ضعب نم طرفأ اعر ىتح «ةعماجما

 اهتوهشل اهتوق فعضيو «هيف ىهام هركت لاح كلذ دعب اهيلع ىنأي نأ ولخيال مث «ءیش

 تيقبو هعم اهتذل تلصتال ًالصتم اهلازنإ إ ناك ولف «هنم یفعتستو ىكبت ىتح هل

 لاح ىف فلتخي م و ةوهشلا نم طسق لازنإلا نم ءىش لك عم ناكو «هئاقبب اهتوهش
 . ةوق لاح ىف الو فعض

 ءاهرخآو ءاهرمأ لوأ ىف ةأرملا ةوهش روتف نإ : هل لاقي نأ هيلع كلذ دري دقو

 ةلصتم تسيل اهتذل نأو «عباتتع سيل اهازنإ نأ ىلع ليلدب سيل ؛هطسو ىف اهتوقو

 ىف ةوقلاو «هرحآو هلوأ نم فعضلاو «روتفلا لامعألا نم لصتم لك نأش نم ناو
 نوكتف اهترادإ ءادتبا ىف اهريدي هنإف راخفلا بحاص اهيلع لمعي ىذلا احرلاک هطسوأ

 دادزت مئ ءاهرمأ طسو ىلإ ةوق تدادزا اهرادأ املكف ءاهک ر حام ردقب نارودلا ةفيعض

 . هلمع نم هغارف رخآ ىلإ افعضو اروتف

 اذإ مث ءبارطضالا ضعب اهيف نوكي اهلسرأ اذإ هنإف جالعلا ةراود :كلذ لثمو

 .اهرمآ رخآ ىف رفت مث «ةمئاق اهن اهأر نم نظي ىتح تدتشا اهنارود مكحتسا
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 كلذ ىوقي مث «ةهارکلاو فعضلاو روتفلا ضعب ةوهشلا ىف ةأرملا یدتبت كلذک و

 .هرخآ ىف فعضی مث ءاهرمأ طسو ىف مکحتسیو اهنم
 نال كلذ امنإف ءاهرمأ رخآ دنع نایشغلل ةأرملا ةهارك امآ :فوسليفلا ىناتبام لاقو

 زفتو كلذ دنع ههركتف ءاهئام نم صقنيام ردقب فتو اهتوهش لقتو فعضي اهءام
 اهرمأ رحآ ىلإ اهعماجي نأ ءادتبا نيح ذنم ةراد اهتوهشو ةلصتم كلذ عم اهتذلو «هنع

 مره ب۰ يباب تلزنأ اذإ «هتلقو ناصقنلا اهلخد ىذلا فعضلا ضعب عم

 ءاقب لحرلا ةذل امأو ءاهتوهش تبهذ تلزنأ اذإف ءالا عم ىه ةوهشلا نأل ؛اهلك

 .هتوق تفعضو هتوهش تصقن «لزنأ اذإف «هلازنإ ىلإ وهف هتوقو هتوهش

 «هلازنإ ىف هتذلو هتوهش تلعج لحرلا نأ امك هنأ ؛اذه نم تفصو اع لدتسيو

 نأ : ميكحلا ىقلاذأ نم لوقلا فالح اذه ءاضيأ لازنإلاب الإ ةذللا لانتال ةأرملا كلذكف
 .لحرلا لزني امك لزنت ةأرملا

 اهنم ةوهشلا عبتيامو اهتوهش ةوقو اهتذل ودب ىف نوكيال ةأرملا لاب ام : رخآ لاقو

 .ثينأتلاو ريكذتلا الخام دحاو فنص نم امهف «لجرلاك

 امهتروصو امهقلخ ىف نيفلتخم اناكو ةايحلا الإ امهنيب عمجيال ناك ول هنإ : هلوقف

 هبتشا ناف ءاقح نوكي ن أ ىرحأو باوصلا نم لزنتال اهنإ :لاق نم لوقل برقأ ناكل

 .اهلمع ىف اهفالتخا لبق نم دحاو ئش ىف تسيل اهتذل نأب سانلا ضعب ىلع
 ناف «فالتحالا كلذ ىف سيلف ءاهب لوعفم ىشنألاو العاف ناك اذإ : هل ليق

 امريغ ىف ةأرملا ةذل نأل ءامهتوهشو ءامهتذل رادقم فالتخا ىلع ليلد نيلمعلا فالتحا

 ريغ نم اهب الوعفم ىثنألاو ركذلا ءاقتلا نيب اميف ردق لجو زع هللا نأو «لحرلا ةوهش
 بلطي اعر لحرلا ناف ,فلتخ امهلمع رهاظ نم ىري ام لك ناف ءامهتذل نم فالتخا
 ىف لمعت دق ةأرملا نإف «ةأرملا نم كلذ لثم ىريالو «جالعلاو ةك رح اب هتوهش ءاضق
 :ةكرحلا ةدش نم انايحأ لحرلا لمع كلذ ىف نهضعب لمع اعرو ءاهتوهش ءاضف
 افلتخي نأ ءامهلمع فلتحاو ءادحاو ايش ةذللا ءاضق نم ابلط ناو اودعب ناو «ةجلاعملاو

 هيف اع امهباجعاو «لاحلا ىف امهسفنآ ىف امهتردقو ءامهلامعأ نم كلذ ريغ ىف
 . امهتذل فالتحا ىلع ليلد كلذ نم ءىش ىف نوكيالو

۱۳۰ 



 ءاناطلس اهیلع هل ناف هکلم ىف اهنآ مهوف ةأرملاب لعافلا وه ناك امل لحرلا ناف

 . ةنطلسلاو كلملا بجع كلذل هلحدف

 اهلخد اهیلع هلابقإو اهب هباجع) تأر مث ءالامج اهبحاصب تار اذإ اهنإف ةأرملا امأو

 .اهب هنم اضرلاو ءاهل اهبحاص نم لّضفتل بجع كلذل

 .امهتذل فالتخا بجاوب سيلو ءامهسفنأ ىف امهردق ةهج نم فالتحا اذه

 ىلع اعيمج اعمتجا امنإو ؟نيتهبتشم نيتيواستم امهتوهش تراص فيكف : لئاق ناف
 ؟عامجلا وهو هل ةادأ اعيمج اناكف «دحاو لمع

 لاح لك ىف اهب لمعت نأ ىلع اهنم ةدعلا ديرتال ءايشألا اهب نلمعي ةادألا انيأر دقف

 .احرلاو نيطلاو لماعلا لمع هيف عمتجي ىذلا راخقلاک ءادحاو ًائيش دحاو
 ىلع ليلد اذه ىفف «ةدحاو لاح ىف ًادحاو ٌءانإ كلذ غلبي نأ هتادأ نم كلذ ريغو

 «لحرلا نم ةدحاو ةوهش نم رثكأ نايشغلا ىلع ةأرملاو لحرلا عامتحا ىف ىضفيال هنأ

 ةدعلا عامتحا ىف نوكيال ام ءايشألا اهب لمعت ىتلا ةلآلا نمف ةفلتخم كلذ ىف ءايشألا ناف
 اذإ نيشبكلاك نيئيشلا لامكل امهعامتجا ىف نوكيام هنمف «دحاو ءىش ماكحإ الإ اهنم

 .هبحاص ىلإ لصيام لثم ةحطنلا ملأ نم امهنم دحاو لك ىلإ لصي هنإف ءاحطتتا
 :اعيمج امشهنال ىرخألاب امهادحإ تبرضف نيتنامر تذحأ ول كلذكو

 مث هسنج نمو «هتروص ىلعو «قلخلا ىف هلكش نم ةارملا تناك امل زئاجف : اولاق

 «فطللاب اهتوهش هيوقتو ءاهتذل جييهت سمتلي نأ هيف ىذلا لثم ةذللا نم اهيف نأ ملع

 ىضقيالو «هتوهش لبق اهتوهش ءاضقل لمجتي نأو ءاهب بجعلا راهظإو اهيلع ركفلاو
 : نيرمأل كلذ ىلع صرحي نأو ءاهلبق هتوهش وه

 ىف نإف «صرحلا ةدشو ةوهشلا ةوقو ةذللاو رورسلا لحرلا لجعتی امل : امهدحأ
 .هتذلل 550 .هتوهشل ةيوقت كلذ

 تناكو ءالعاف ناكو ةلاح ىف تناك اذإ اهبح نم همزلي ام ءاضقلف : رخآلا امأو

 هنم اهتوهش ىضقي نأ ردقيال هنإف «هملعب الإ اهتوهش ىضقتال تناكو اهب ةلوعفم یه

 .ةحاح سمأ هيلإ اهبو ؛ةلزنملا لضفأ كلذ لجأل اهيلع هلف اهلبق هتوهش ىضق ذإ
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 دادزتال مث «الازنا ع رسأو ةوهش یوقآ نایشغلا لوأ ىف لاحرلا : رخآ لاقو
 .ءاطبإ الإ مشازناو افعض ال مهتوهش

 الإ نهتوهش دادزتال مث ءالازنإ أطبأو ةوهش فعضآ نایشغلا لوأ ىف نهف :ءاسنلاو

 . ةعرس الإ نهلازنإو «ةوق
 بحتسی دقو قأرلا ءام نم اذافن عرسأب لحرلا ءام ام : ءاملعلا نم ريثك لاقو

 وهو ةأرملا ىلإ هذللا لاصتاب هل فيكف ءاهايإ هنايشغ لبق ةأرملا ةوهش جيهي نأ لجرلل
 ؟ةذل ريثك ةأرملا ىلإ لصي هبسحأ الو یاقب هتوهشل الو ةدام هئال سيل

 لحرلا نم نوكي امل لازنالا ةئيطب تناك ناف «ةذللا اهيلإ لصت دق ىلب : هل لاقيف

 لصأ ىف یهو ءاهب هباجعإو ءاهيلع هفطع نم ىري الو ءزمغلاو لبقلاو مضلا نم اهيلإ
 هب اهتذل ءاضق ىف ىفتكت ىهف «ةكرحلا ةلقو «ةوهشلاو ءايحلا ىلع ةعوبطم اهتعيبط
 .هبابسأو ةءابلا ىف مالكلا نم دنهلا ىلإ بسني امم ةعطق هذهف

 رثكأ ىلع لمتشي (ىمورلا سابطنا) ىلإ ًابوسنم ًاباتك تدحوف :نوينانويلا امأف
 هتدحوام داريإ ىلع ترصتقاف «ىدنهلا (نشمط نب طبره) باتك اهنمضت ىتلا یناعلا

 .اهيلع ادئاز

 .قيضو طسو «عساو «لحرلا ليلحإ فصو هنأ اهنمف
 ملسأ وهو ًالازنإ هدعبأو ءاسنلا ىلع ةوق لقأ وهو «ناتريعش هيف لحدام : عساولاف

 .لحرلل

 هتمالسو ءاسنلا ىلع ىوقأو ًالازنإ عرسأوهو «فصنو ةربعش هيف لحدام :طسولاو

 .لوألا نم لقأ

 .ةمالس لقأو الازنإ مهعرسأو ءاسنلا ىلع ىوقأ وهو ةريعش هيف لحدام :قيضلاو

 ؟ بطعأ قيضلاو قيضلا نم ملسأ عساولا راص فيك : هل ليق
 . قياضتم ريغ الهس جرخي ءالا برطضاو عستا اذإ هنأل :لاق

 ؟ةوق لقأ عساولا راص فيك : هل ليق
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 . ةدواعلا ىلع یوق عساولا لازنإ دعب امل : لاق

 سل الکاشم هرهاظو هنطاب نيب هسجو هسم نوکی نأ ولخیال ةأرملا عاتم : لاقو
 . ةنيلو ةظلغو ةرقبلا نال

 هنال لضفأ ةرقبلا ناسلو ءاهنيلو ءاهظلغو «(سويقناب) اه لاقي ةرجش سم ىلع وأ
 . نيلأو دحأ

 .قرأو دربأو نشحأ هنأل «ةثالثلا هذه نشحأ وهو «ةاشلا ءايح سم ىلع : ثلاغلاو

 . نوكيام مذأ وهف ءًالايس وأ ًانشح احلام ًاعساو جرفلا ناك اذإو

 وأ مسمسلا نم انهد ةنطق ىف ةأرملا لمحتتو ناهدألاب نهدي نأ : نشخلا جالعو
 . هنيلي هنإف «ءسحرنلا وأ نابلا نهد

 . هيف اهكسمتف ةنطقب ةأرملا هذخأت «نيدرانلا نهدف : ادراب ناك نإف

 نيط وأ صفع وأ قوحسم لحكو كترم نم ائيش تكسمأ :اعساو ناك ناو
 .ىنمرأ

 ادوعرللا ذخأت وأ ءريبكلا سونیلاح جرايأو سوطب ردانلا تبرش : احلام ناك ناو

 .ءالاب بذعیو «ةحولملاب بهذي هنإف «نيتنسفألا بارش موادت وأ ءةبح ردق موي لك ىف

 . ءاسنلا كلذكو ءامهنيبامو «عیرسلاو «یطبلا :لاجرلا نمو اضيأ لاقو
 . ةعفد نيتسلا ىلإ ةعفد نيسمخلا نيبام :یطبلاف

 . نيرشع ىلإ ةرشع نم :عيرسلاو

 . امهنيب ام :طسولاو

 ىف انمالكو «كلذ نم لقأو «تاعفد سمح نوغلبيف «موق نيب عارسالا طرفي دقو
 . ذاشلا ىفال ربكألا رمألا

 ىف هءاطبإ عرس امبرو هرحآ ىف اطبأو هرمأ لوأ ىف لحرلا عرسأ امبرو : لاق
 كلذ لشم ىلع ءاسنلاو «هلك هرمأ ىف الدتعم ناك اعرو «هرخآ ىف عرسيو «هلوأ

 . ءاطبالاو ةعرسلاب
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 «بتارملا هذه لثم ىلع هناف هفعضو ءزفحلا ةدش ىف لحرلا فالتخا كلذكو
 .بابسألا هذه ىف رخآلل امهنم دحاو لك ةقفاوم بسحب اهل هتفلاخمو ةأرملل هتقفاومو

 ىضق دق نوكي هنإف «هرحآ ىف أطبأ مث ؛هرمأ لوا ىف لجرلا عرسأ اذإ هنأ كلذو
 ىلع هنم ةرسحلاو ؛:ةضغبلل اببس كلذ ناكف ءاهتوهش ىضقت مل هتبحاص كرتو هتوهش

 زفحلا اهيلع دتشاف ءاهءام: ةأرملا تفزن هرخآ ىف عرسأو هلوأ ىف أطبأ اذإو «هتبحاص
 .كانهام نيلو «ءاملا لوزن دنع زفحلا اهيلع فخي امنإو ءاهاذأو ءاهرجضأو ءاملا فزن دعب

 ةدوجلا ىف ةأرملا ىلإ لحرلا ءام ةقفاوم امهفالتخاو امهقافتا ببس نوكي دقو : لاق
 . معطلاو ةحئارلا ىف فلتخي ىنملا ناف .ةحصلاو

 یاسنلل ةقفاوملا ةياغ وهو «روفاكلا ةحئار هتحئار لكاشي ولح ضيبأ ليقث : هنمف

 .دلولل حالصلا ةياغو

 . راحنزلا ةحئار هتحئار «رمحأ قرع هيف نوكيام :هنمو

 . ةقفاوملا ىف ىناثلا وهو «ةموهز نم ءىش :هنمو
 ىذلا وهو ءاسنلا ههركت ىذلا كلذف «رملا وأ ربصلا ةحئار هتحير نوكيام :هنمو

 نأ الإ لحرلل ةأرملا نم ةقفاوملا متت داكي الف محرلا هنم ضبقنيو «ةأرملا هنم ىوتلت

 ىذأتت اهنأب سحأ ذإ لمجألاف ءاهئامل اقفاوم هژام نكي مل نإف «هئامل اقفاوم اهؤام نوكي

 .هايإ اهعاديإب اهيذؤيالو اهنع ىحنتي نأ هب

 . هريغ لكأيال اموي نيعبرأ نبللاب زرألا لحرلا لكأي نأ :كلذ جالعو

 دوجآ اذهف ةأرملا كلذكو ًاموي نيرشع جرتألا لكأي نأ :ةيودألا نم هحلصيام امأو
 كمسلا لكأي نأ كلذ دعب هليبسو «هترارمو ءاملا ةحولمل هافنأو «هعفنأو «هب جلاعي ام
 سيرموأ «رمتلا سيرم برشيو «حلملا عم جاجدلا ضيب لكأيو حلالا برقيالو «یرطل
 یهو «مدلا ىوقت ةنيللا ةراحلا ةيودالا لکو «عورخلا نهدب هل ةديح نقحلاو «بيبزلا
 ام لک و هل راض هناف ءادوسلا الو ءارفصلا ةرلا یوقیام برقیال نأ بجيو هل ةديح
 . ههبشآامو لصبلاک اديج ناك هاوقو مغلبلا ىلع ناعا

 ءاقفتا ابذع اذإف «ليقث ضيبأ ظیلغ لحرلا ءامو قيقر رفصأ فيفح ةأرملا ءامو : لاق
 .افلتحا رخآلا هيلعام فالح امهدحأ ناك اذإف ءاقفتا اضم وأ ءارمرمتو ءاحلم اذإو
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 ؟كلذ فرعی اعو : هل ليف

 كلذ نم ءىش هبرقي ۸ ذإو بذع وهف «بابذلاو لمنلا هنم برقو طقس اذإ : لاف

 .ضماح وأ ام وهف .هخلسف بوثلاو ضرألا ىلع عقو اذاو «رم وهف

 ىلع عفترا اذإو «حقلی وهف تبسر ناف «ءالا ىف اهبوسرب ةفطنلا لقث فرعيو : لاق
 .حقليال ضماح وهف «تبني مل تبن عضوم ىف تاب اذإو حقلیال فیفح وهف «ءاملا

 اذإ اهيلع قشيو لحرلا عامج اهيلع دتشي ةأرملا نوكت نأ : ءاملا ةرارم هب فرعي امو
 املا ةَرُم ةأرملا نوكت نأ الإ هتهرک و هل توتلاو اهمحر كلذل ريغت «لزنأف اهباصأ
 .هانرک ذام ىلع اقفتیف لحرلا ءام هقفاويف

 ءاسنلا كلذکو ءامهنيب طسو مهنمو «لقي نم مهنمو «هلازنا رثكي نم لاحرلا نم
 .ةلقلاو ةرثکلا ىف

 . نيلاقثم ىلإ فصنو لاقثم :لاجرلا نم ریثکلا رادقمف
 . لیقاثم ةثالث ىلإ نیلاقثم :ءاسنلا نمو

 . لاقثم ىلإ مهرد نم :لاجرلا نم لیلقلاو

 الأ ءلمحلا نوکی اهنم ةظيلغ ةبح ءالا یفو «نیلاقثم ىلإ نیمهرد نم :ءاسنلا نمو
 ةدحاو ةرم اهحکنیو «حقلي الف «ةريثك ارارم رثک الا ىف ةأرلا حکنی لحرلا نأ یرت

 . ىلاعت هلل | نذإب «حقلتف
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 باب
 تاباوجلاو صئاقنلا

 نع ابن دق فدر هلو ؛ةقطنم هطسو ىف ًاقطْرقُم ًاميسو امالغ مثكأ نب ىبحي ىأر

 ؟اههاح ام «مالغای : لاقف

 . "2نونكم ضيب نهنأك : لاقف

 نم اهيلع نوكنو انتقدص دق نأ ملعنو انبولق نئمطتو اهنم لكأن نأ ديرن : ىيحي لاق
 . نيدهاشلا

 . اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل : مالغلا لاقف

 . ديتع ىدلام اذه : ىيحي لاقف

 . متلأسام مكل ناف اًرصم اوطبها : مالغلا لاق

 . ىوس اناكم تنأ الو نحن هفلخنال ادعوم مكنييو اننيب لعحا : مثكأ نبا لاقف
 . بيرقب حبصلا سيلأ حبصلا مهدعوم نإ : مالغلا لاق

 . امهمالك عمسي امهنم ابيرق ساون وبأ ناكو : ىوارلا لاق

 . ريقفلا سئابلا اومعطأو اهنم اولكف اهبونج تبحو اذإف : لاقف

 .اهب ءاسنلا نلبقأف «سورع فافز نارظتني ریرحو قدذرفلا سلحو : لاق

 .ءالؤهو هذه ىف لق :ريرج لاقف
 : قدزرفلا لاقف

 هرحجاقيضارح ندقي نهجار حسب: سنا كلك

 : ريرج لاقف
 هرهظ جرد ىوسسقلا ديش  تمصم حام اعسويس

 .لاح یاب زوجي الف «هتمظعو نآرقلا ةناكمل «مرحا سابتقالا نم اذهو (۱)
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 : اريرج بطاخت نهنم ةأرما تلاقف
 هرهظ جسمدمىوقلاديدش  هقشدق كمأرسح تسناو

 . ابو اهنم كلذ اعم“ املف

 تايبألا هذهب موي تاذ اهزاه دق درولا مأ جوز ناكو

 ارح صااماذإنرقلاه ب ىدزأ  ارمضمادذ ف اناعر تددعا

 ارفصعم ابراه ىلوت ىتح

 :تلاقف

 ار فعزفاكلمدماكلل  اريلعأانثي تيقال دق كنود

 امرغذتمارسسسكنمانزهنم ارمشفتاذإى قال نم كرب

 ارا توم نیاسع هسناک _اربدمدالبلاو فهن عاصبي

 ارفصلا قيناّقخدسأ نم 0 ارفشنضغ الدا سم ا هغيض وأ

 : تلق فيك :درولا مأل هللا ديبع نب ىرسلا لاقو
 ؟هربو هنع راط مانسلا لثم

 . یزاهج هب تعنآ ام عمسا نکلو «كيلع هدیعآ فوسو تیسن : تلاق

 . تاه : اهل لاق

 : تلاقف

 موتكتسصم لساب ايام دهج موزأ م لملم ىر نا

 مو معه زاك بحصت سس مو غضة ماغرض هناك

 مول لسلام  ميضفاجمالاه ضن برهب

 ميك شلاهضضعام لوط نم (مولئرههيرخنم ىرت ىسنح

 هتكرتف ةأرما جوزت ناكو : سرامجلا تنب ةرمعل یبلعثلا بيؤذ نب ناحرس لافو

 . ىلاولا ىلإ هتعفرو

 نأ ىلإ ةريغلا كب غلبتالو ءهللا ىقتا ةمأ اي : ىلاولا اهل لاق هيدي نيب تسلح املف

 . كحوز نمل یفلتخت
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 :عمحا ىف هلوق هنم تینش ینکلو ةرحلا راغت هلثم یلعلو هللا كحلصأ : تلاقف
 عرشلا بييحر رهايحنمبهج عييهك ارح ىراوست سرع

 عمضرملا صم ريألا سأر صسمبب 0 عورأرسح لك هش برهي

 عوعولاءو فك ىوعيت اف عيشت!اهمأ زر جع ید

 عمطمرشهبيطيادغمل ا عجضيإ هليل یسحضاو عاج
 عج شآ نم وأ ءارسمطا مسشج نم | عيشهم هاتحارارح لك نم

 عزرمفملادجاملا ميركلادلنع علتألا نباي توملالاغغ كاذو

 علبتس سمر ح تااذ اتسهناف علقص نبا لا یناندآ كاذف

 عقسألا و یوسسهب لزسیاو عجريلجبلاف هيف رخ وأ

 عفقلب الب ىف ًاديص نياع عبشي | ىذلا ىراضلا لذجألا

 عممجملمو ن دعب نمهلسرأ عوهألا لشم دتیصلا وسحنت عاصناف

 علضألا ريصقب ريصب مار

 : هاقبأو ريمألا هللا حلصأ : اهمظن عم نيح ناحرس لاقف

 ريفلاريأ_ ل كه ىريأنإو 2 ريألابح ريغ ىسرع نفذام

 ىريسغغ رسيأ ب لطتاهنكل  رضلا ردك دركلل ضرتسعم

 ريمت یی نسم رنج قسفخي  ريسلا تاجلدههرت ري
 رخ كافو ل قعلاة هاذ رويس لاك تدغ ىتح اهقارف

 : ىريغب اهبسح ىنملت الف

 : رخآ ىبارعأ لاقو

 جام تی یسسشتآ ال جافعلا بهعلتكلا تالل تلق

 جالا اهسسك ىسسسف اتسیلت جاومإلابب نيرفشلا مسسسطتلم

 جاسسسلاك بسسصعتتم لسسسلكم جا جدلان مهخرف هناك



 یجاسسسلا سهل ىتبواسجف جار للا اذ هللا نيس مرت

 جار شالا ر ثوم فكك, الو جاسع قمم سي یرسسخ نا

 جاجا مسومك هل جاوزألا ىر تل رتالر

 جالس لإ فدان نيبو

 جاردألا ىلع تنج امك بهذاسف

 جارسسمم لا راست نبام

 جاز لإ زازب نيبو

 جاصم ىلع تسجع امك عجراو

 : ةاجافم هتيقل دقلو یلجعلا بلغالل سرامحجا تنب ةرمع تلاقو

 قولحم رضعزم ىف كسسل له

 قولفلا ةر کلا مدس لش

 قميربإلا مسا للفم هلخاد

 قونخلاسسک ربأل هه يف لاخت

 قيذتسمل دهشلا نم ىلحأ
 : لوقي بلغألا اهباجأف

 قوسسحا مسسیظع رسسهظلا بدودحم قورسعلا ىوتلم ىف ك لله

 قوذمملا نبللا لدم فذقي

 . تايرصق راوج عبرأ ساون وبأ ىقلو : لاق
 . انجارحأ نحن تعننو «كريأ انل تعنا ساون ابأ اي : هل نلقف

 . نكجارحأ ناعنا لب : لاقف

 : نهادحإ تلاقف

 هرفتشم ظيلغ روللاة هبجبك هركذأ نأ یحتسسساال ىرسح نإ

 هرسسظنم تيأرام ءىش نسسسحأ  ةريسصوه قولحه ناز دل

 هرسمجم هتالاح ىف كبدن هرشبه يف ىلامفلااففاك

 : ةينافلا تلاقف

 قل يغلاوو لب اسر قيا نال یرسسسخ ا|

 قول بطن فست... لسسیرطا هوس او ىف لام

 قلو هلا كدب ل نم قوق ام طعم خم
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 ٠ ةنلاثلا تلاقف

 یوطم مئات سلقهارفش یه یاس ىرصح نإ

 ىقشلاوهفهكنيؤنم ىفخ بهل هيف مرضي
 ىو لاوهفهو كين مو (ىمقلاق رغما باخخلا

 ىتشملاهيهة مز كنود ىفصلا بره مل ديسسلا

 : ةعبارلا تلاقف

 رفعزهللسعقللخمب رو قتال ىرصح نإ
 رع سيمر ضهيفافأك رفشملاودهتهبجهنازدق

 رشقي اذإ نامر بح وأ رهأ صيمق هيعدص نيبو

 رسخ اقح وهف هكني مل نم
 : ساون وبأ لاقف

 للا سأر لنمك سأرو لبلاك لوط ربيأ ىريأ
 للطصتلاةرخك رس حلاقرخيو " لغبلاد نسق لس زوم

 ىليزهريرسسخلا جسعتيو لحال مط رسا هسه لاخي
 لخدلا بيطب زاف هكان نم

 . نيضمو «هلوق نم ىراوحلا نكحاضتف
 ةوسن انلبقتسا اذإ خركلاب ىشمتن ءاقدصألا نم ةعامجو انأ تنك : ساون وبأ لاقو

 : عمست یهو تلقو «الامجو افرظ نهنسحأ ىه ةدحاو نهيفو
 ضعب قوف انضعب هلل ا لعج ۱

 ضفخو عفر ماود ىف
 : تیبلا اذه ىل یزیحآ : اه لاقف «ىفظانلا ةيراج ىلع ساون وبآ لحدو : لاق

 1ا كلا یک هس نول ال دوط ! ءأ ىل نإ
 سو ةسسملفلل رص اعدصرحلا ۸ یار

 اسست وكت كر سخت ست و لو حت هار وا
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 : هعرسم هتباجاف

 اسا-توق ف لالا ناو فلات اد مهاوجوز

 ا اء او. ل سيستم ا يبيت

 ى تؤيو ی سال ءا دلا سس کتب نآ لكل بق

 غابصلا تباث نبال یوهت تناک و «ةنابل ةيراج قوشعم نع نيساي نب ىلع :یکحو

 وه ارخوم هل نأ الإ .ههجو حبقل هيلع دازيالو «قاسفلا دنع مهرد هطرش رحاوم وهو

 . مهردلاب

 .كولملا ءانبأو «ناسحلا هوحولا نم یرتام ةرثك عم هل اهبح ببس نع اهتلأسف :لاق

 .هنع ىنتلأسام نايب اهیف ةلأسم كلسا : تلاقف

 . فالعلا لیذما یبآ ناملغ نم نيساي نبا ناكو «یلس : تلق

 ؟ ءاوس ةلادعلا ىف امهو «نينثالا ربح وأ دحاولا ربخ قدصأ اعأ : تلاق

 . نینئالا ربخ سایقلا اذه ىلع : تلق

 . هتسا بیط ىلع نودهشی ةطاللا نم رثک الا سيلفأ : تلاق

 ىلع ةدئاز ةداهشلا هذه مکف «هريأ بیط ىلع نودهشی ءاسنلاو نییاغبلا ناف : تلاق

 ؟كلت

 نم افوخ مالكلا ىف ةدايزلا نع تكسمأو «دحاولا ىلع نينثالا ةدايز ردقب : تلقف
 . عاطقنالا

 ةروس ىأ ىف :اه لاقو «هريأ ماقأف «حورلا ةفيفح ةنجام هل ةيراجب اموي نومأملا الح

 . انيبم احتف كل انحتف انإ ىف :تلاقو اهيلجر تعفرف «ةقوس ىلع ىوتساف ظلغتساف

 .زجعلا ةميظع تناك و ءاهتزيجع ىلإو اهيلإ رظنف «ةيراج اموي اضيأ هيلع تضرعو

 نم قحلا لق : تلاقو اهسأر ىلع اهبايث ةيراحلا تبلقف ؟ونجأ له ىرتأ : لاقف

 : اهئارشب رمأف نیزتملا نم ننوکتالو «كبر
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 تلاقف عاحشرل كنإ :اه لاقف ءاهتزيجع ضری ملف ةيراج ىلإ لكو تملا رظنو : لاق

 .زوتلا ىف ةدايزب تسطلا ىف انضفنام یدیسای

 بایت اهیلع ءاضیب ةيراج هيلع تحرحف ؛هناوخ| ضعب دنع اموی ساون وبآ ناک و
 : لاق ؟ تيأر امو : تلاق ملا ءاش نإ هتیار ريخ :لاقو «هنیع حسم اهآر املف ءرضح

 .رضح بای هيلع بهشآ بکار ىنأ تيأر

 .ةلجف تلخدتساف كايؤر تقدص نإ : تلاق

 .لمع كدي ىف : اه لاقف

 . اهئارشب رمأو ؛اهباوج نسحتساف «یلجر ىف نکلو ال : تلاقف

 ؟نینسحت میش ىأ : امل لاقف «بدألا ةلضاف لامحبا ةعئار ةيراج هيلع تضرعو

 . اهئارشب رمأو ءاهتناج نم .كحضف «زهرلا نم نیئالث وأ نیرشع :تلاقف

 . هللا كافاع ىطْرَش نم تنأ ام : ام لاق مث الیوط اهيلإ رظنف ةيراح هيلع تضرعو

 هءاسو اهامج هبجعأف لالدلاو لامجلا ةقئاف تناکو «عَم اهب ةيراح هيلع تضرعو

 حل :لاق ؟جرعلا ريغ ءىش ینم رکنآ لهو :تلاقف «اهتعتبال اهبیع الول :لاقف ءاهحرع
 رمأو اضوق هبجعأف اهارت ال ثيح ءارو نم ةجاحا تقو ىف نوکت یلحر ناف :تلاق

 . اهئارشپ

 اضوق هبجعأف «شیآ : تلاقف ؟شيأ وأ اركب : اه لاقف «ةيراح لحر ضرتعاو

 . اهارتشاف

 . داسکلا نم هلل اب ذوعن : تلاقف ؟ بيث ما ركب : ىرخأل لیقو
 : لاق «عاذحألا دعا : تلاقف ؟ نینسحت میش ىأ : اه لاقف .ةيراح لحر ضرتعاو

 . نيرمألا نيب عمجت اهنآ ینعت «رادلا قیباوط و : تلاق ؟اضیا ءیش ىأو
 . احيلم اعيش ىل به : رعاشلا راّمجلل ةحيلم ةيراج تلاقو
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 .اهلجحأف .دوعلا ىف ءالا ىرجي یتح : لاقف

 .ةداسو ىلع هسأرو اهسأر عمتجيال هنأ قالطلاب هتأرما ىلع ديزم فلحو
 . ةيافك انلجرأ عامتحا ىف نإ جرخم اهنم كل نوعي هذه :هل تلاقف

 كرحب كتبيصم :ثنحملا اه لاقف «كيف ىتبيصم مظعأ ام ثنحمل ةأرما تلاقو

 رفحو هناسل عطقو ههجو دوُسو هطسو قش هنأل : لاق ؟ كاذ فيكو : تلاق «مظعألا
 . هرخبي فينك هبناج ىلإ

 زمغف ةاتف محاز دق ىتف اذإف موی رسلبا ىلع تررم : فّحصملا ليئارسإ وبآ لاقو
 : تيبلا اذهب الثمتم لاقف «لحراي كلام : تلاقو «تهوأتف ءاهذخف

 نطابنمةزمغەمذلأو (رهاظنمةذل كذ خف زمغ ىف

 : الجاع هتباجأف

 نطاب لضفأو هنساحت تيسك 2 رهاظ لضفأ تلنل كاذ تلنول

 هب تسقلع ساغلا ةرجح نم موقیل ضهنو «نمشلا نزو املف ةيراح لحر یرتشاو
 .انهاه ادحاو ذحأت نأ كل له : تلاقو

 : لحرلا لاقف

 للزلا لجعتسلا عم نوکی دقو هتجاح ضعب ینسلا كردي دق

 : هتباجأف

 اولجع ول مزحلا ناكو ىنأتلاعم مهرمأموققلا ضعب تاف امنرو
 .فرصناو اهرفشك ىتح حربي ملف

 ريألا ركذو حاكنلا ىف اهعيمجو ةريثك صصق انمرهم هتيراجو روهمج نيب ىرحو
 .باتكلا كلذب لاط اهداريإ ىلإ انبهذ نإو لاو

 : كلذ ىف هلوق نمف

 اهيل م كفنةلشهبو اهن كمر دادزب موي لك

 اههولا ناو اف ادر تلواح املك ةضفلغ دادزسن ىه

۱۳۳ 



 هسب دیزت نأ تسلکتو

 سحاو تملع تمول قوس

 اههقتأ لو ندآ تسل

 : هتباحأف

 ربيأةكحك ةكح ل سيل

 وأ كيلا ب تدعواس ماخذإ

 احميرط دعدا وأ تذرسقو

 ايش كينللا فئارظ نم ىرتف

 : اضيأ اهيلإ بتكو
 هب نيبجعت ارس كرسح ناك ال

 اهیهتسشآ ىسملعاملةدشلا ىف

 اههيطعامئاد تك نأ دعب

 اسهيطعي ذإه نم عدصلا فرعت
 اھت یکیلماسسی تلضرعأ

 اهیهتسسشپ هرسهد رسسیألا كسی

 اهف شت نأ دعب نم ىلابأال
 اهبلش نامزلا هلئم ىرتال

 هصطقب هللا تلأس اقزر ناك ول

 هعنميف اسکین هحنميل ىريأ ىلإ كرطح ءا جام اذإ نيمدنتس

 : هتباجأف
 هعفدت تئجام اذا كالا بيط هبذلتسياريأ كريأ تيدف

 هعني ك يتلا لوط ىعدصلالو ىسرحيرهدلا لوط هل او ناكام

 یضخا ۱ يللا ىف ام یعدص یصل هتوط سب لالا كريأ اذبحاي

 :اهيلإ بتكو اهب هل صغنتف زوم هل ىدهأو
 كنم سلا نيل نيللا ىكحيو كنم معطلا وحي زوسلا ىناتأ

 كه ب رط ىقوذ تقو ةذاذل هم قوذلا ىف ةذاذل تدجو

 كبأ قوشلل ىعمداب تلظو یدسجو جاهاضيأ زولا ركذو

 کي كا ىم نم هاومأ امله م رادشقلاو مهعملا نأ

 هاندروأ امم رثكأ اهنم هيف دروي نأ باتكلا اذه لمتحيال راعشأ هذهو : فنصلا لاق
 . اهنازوأ رسكو اهيناعم ةلاحتساو ةثاثغلاو دربلا ىف اهتهابنل
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 فحصملا نم
 ! كبان تیسم : ةيراجلل لاقي

 . كيانتت یتم : هريسفت

 | یدیب ینس تیسم : یه لوقف

 . یدیس تئش یتم : ةريسفت

 دحاو ىنظغأ : لوقتو

 دحاو ىنطعأ : هریسفت

 !ىقن هبش كقيربا : لوقتو

 . یقب هنس كيف ىريأ : هريسفت

 ! شنای هلك ةلحدب : لوقتو

 . سباي هلك هلحدت : هادعم

 ! كرحح ىف لغب ريأ : لوقتو

 . كرجح ىف لغب ريأ : هريسفت

 ! كّدح لبقأ انأو ىيحب كيبل : لوفتو

 . كدح لبقأ انأو ىتحت كتيل : هريسفت

 | دحاو یتتاف ىلع ىبأي ناّسح : لوقتو

 . دحاو شارف ىلع اناب نابيبح: هريسفت

 | براه بلاغ ىلع : لوقتو

 . بز اهتناع ىلع : هانعم

 | شیلا ةحورم لیفلا تحت : لوقتو

 ٠ نسح هجو نم لبقلا بحت : هانم



 ! قیتع تیز مقمق : لوقتو

 . قنتعن یرمق مق : هريسفت

 ! تیربکلا تشعب : لوقتو
 . بیبز كل انثعب : هانعم

 ! یلحک حدق : لوقتو
 . ىلخ لحدت : هانعم

 ! ريرحب دیقم هراف داوق : لوقتو

 . ريرحن لبقم هراف داوق : هانعم

 ! نسح كينيع طرح : لوقت
 .نشخ كتنيعظ رح : هانعم

 ! هليقث ىلعيدوح : لوقتو
 . ةلبقب ىلع یدوج : هانعم

 | ىمق ىقت سنوي : لوقتو

 . ىمف ىف ىسوب : هانعم

 نبا راشأف ؟ یننازحخ رغرغت وه ام : لذعملا نبال اموي داوقلا دالوأ نم ىتف لاقو

 . فراع هنإف اذ نع اذه لس :لاقو هركذ ىلإ لدعملا

 : تيبلا اذه رتفد رهظ ىلع تأرقو

 لاسجرلا قاصأ صرمللا لذا دام روس ساب بس يلبلاوأ رسفیو

 دقو «فيحصتلا نم «مهنیب لئاوألا هلوادت ام عون اذهف : باتکلا اله خسانلا لاق

 : مهلوق هنمف انونف كلذ ىف رحاوألا ع را

 | هلقس جنسلا

 . هلفس خیشلا : هادعم
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 ! بارحم ىف رون تنأ : مهوقو

 . ثارحم ىف روث تنأ : هانعم

 ! نزب قلسب قونلا : مهوقو

 . قرب قلست مويلا : هانعم

 ! بارحلاب قاست مويلا : مهوقو

 . بارجلاب قاشي مويلا : هانعم

 !تلبو بيرج كتكن : لوقتو

 . تلبو تيرخ كتكن : هانعم

 !كتح یذح هب رخفلاب : مهوقو

 . كنج ىذ هيرخ فلأ : هانعم

 ! انبشف كبر ءاش : مشوقو

 . انتسف كبراش : هانعم

 ! انقلخ كتنو : مهوقو

 . انقلخ كتيحلو : هانعم

 .بنطو نسح : مالغ ىف لئامألا ضعب لاقو
 . بيطو ديج : هانعم

 : رصانلا مامإلا لوق كلذ نمو

 ! هبطعت مركلا بنع لك
 . هيطغي مركلا بيع لك : هانعم

 | ةنج هيرصنتسملا : مهوقو

 . هيح هبرضت صيشملا : ةانعم

 | ءاملا تبن سحلا : اهنمو

 . عاملا تيب نسحلا : ةانعم

 . راصتحا عضوم اذهو تافيحصتلا نم كلذ ريغ لا
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 باب
 ةريغلا ىف

 .اهتذل ردق ىلع ءاهتريغو ءاهتوهش ردق ىلع : ةأرملا ةذل

 . اهتوهش طارفإ ىلع اهتريغ طارفإب انللدتساو

 .ةوهش طرف ءاسنلا ىفو «ةدح لاحرلا ىف ةملغلا : ءاملعلا تلاق كلذكو
 نأ انملع دق انأل ؛أطح اذه : لاقو ةءابلا ىف ملكت نم ضعب كلذ ىلع فلاح دقو

 كلذ نوكي : نهضعبف ىرارسلاب اهجوز ىرست دنع ةأرملا نم الامتحا دشأ لحرلا

 ةهج ىلع نهيف نوكي : نهضعبو«هيف ةكراشملاو ةهاركلاو ننظللو «ةملغلا طرفل نهيف

 لكشي سيلو «ةسافنلا قيرط ىلع نهيف نوكي : نهضعبو «كلذ ىرت نأ نم ةفنألا

 كلذ ىلع تيذع دق «ةأرملا نأل الحر هشارف ىلع تأر اذإ كلذ نم ةأرملا ىقلتام

 .ةعيرشلا اهتمزلأو هتدوعتو

 نم هريغب اذه ربتعيو «نيميلا كلم أطيو «ةيراج فلأو ةوسن عبرأ لحرلا ةياغو
 لحف ىلع اهنود لتاقتو ةياغلا ىف ةريغلاك نهثانإ ىلع ناويحلا سانجأ عيمج لوحف

 جورملا ىف ليخلا ةلوحف ىأر نمو بلاغلاو لتاقلا ىلإ الإ هتافتلا ريصيالف اه ضرعي
 ةلمج ىف تلخد ةبيرغ ةقان وأ ةيبرع ةرجح نأ ولو ؛ةلوحفلا نم روجحلا ىمحت فيك

 كلت نم ةقان دحت مل تبهذ نيح ةلوحفلا كلتل تاعباتلا ةلوحفلاب تاقدحملا ثانالا كلت

 كلت نم ةدحاو لتاقت روجحلا كلت نم ارجح الو «نتألا كلت نم اناتأ الو «قونلا

 . لحفلا بناح ىلإ اهتأر ولو «تابيرغلا
 : اهيف زحارلا لاق

 رک ذلا ىف قلخ ةريغلاو راغت

 .الوعم هلوش ىمحي لحفلاو

 الو ؛عئاجل الو «ناريغل الو «یأر نابضغل سيل : نوراه نب لهسل لحر لاقو

 . ظعنملل الو : لاقف نقاحلل الو .ناشطعل
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 داري الو هرکف نع هجارخاو «هاوهيام حارطإ ىلع اهطرفو «ةريغلا لحرلا لمحي دقو
 : لوألا لوق كلذ ىف ليق اممف دحأ لك ةعاطو هریغ عم هلثم نم

 ةجاح كيف ىلاك املك عبت

 هژانب ديدجلا ضوحلا ثبليالف

 ۱ دو ل سحر :م ال و 1 ڈرکتال

 الان كنم یضتیوأ ام نيدعت

 اهنإف نايللا كتطعأ ىه ناو

 ىاللا ضقتني ال تقلح ناو

 : راشب لاقو

 ىريفلادغو ىلمويلا كاذل

 اذه تقراف اذ ل بجأ اذإ

 اعيج مهسخأ مهمدقف

 دعب ملع مث «ةأرما لجر ىوهو : لاق
 : لوقي أشنأف

 لبصخلاةعساول الالطأ یسح الا

 ةلخنعقدمب ىحضا نسم نأ ولو

 اهدنع لظلا رصقي نأ ىلإ سولج

 : ءارعشلا ضعبل تايبأ نمو
 ىلا الو هالا قبر ىهتفشاالو

 تزرسحأ براشم ىوه یسنکلو

 ام قم اهن ناك امل تکساو

 امده نأ داروسسسلا ربك اذإ

 بيرهداؤقلل اذ ه كلئوقف

 نوح ۱ الی ۱ ل

 نیم بابا بوضخل سيلف اندهع

 اكيدلابرقأل د غ دهععبو

 ااكِيلعُم ًحخةَقارفنأاك

 الكيل موهبحأ مفدذخأو

 الككيدي نم اعيرسس هک تسس

 . سمال دي درتال ؛اهنأ كلذ

 لذرلاب لوسقلا خاص ىوست فوسلا

 لمعلا ةطقاسف جلف یستجر ىلإ

 لصو ىلع اهنم موقلا لكو اوحارل

 برملا قد تم اهاشغيو ضاخت

 بع نسم ةوعصلا ىف سيل سانلا ىلع
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 : ساون وبآ لاقو
 اًذو هللا قس لل ةرويهؤفمو

 هيلإوك شأامهداوف تددصق

 ما تاو لد يب ىناقلتو

 ماع لك شا نوعبسالو

 ماعط ىلع نورصيال مهف

 «ةيراج ىرتشا دق هنأ اهغلبف «ةفيرظ ةبيدأ هل مع ةنبا نع باغ الحر نأ : ىكحو

 . هنع اضوع امالغ یه ترتشاف

 : كلذ هغلب امل اهبتاعی بتکف

 یسصتنخ مث اسّبحاص ىدعب تسلدبت

 هلهأ تنأام سانلا بر كيزجيس

 : هتباجاف

 اسملظلا فست لو ریسیفتب تأدب

 كنودف هلنع ناك الهعف تیزاجف

 . اهيلإ رذتعاو ةيراحبا عابف

 امدق تضمأ ادوسهع عرت | كنإف

 .ءوس كتالف ةقفرلا ىف ةأرما نم مهل بحاص نم ريشق ىنب نم لحر ىأرو
 : لوقي أشنأف

 هبلوقأاءوس اهب تملع نإ ام

 مهليل ردص اورسأ موقلا اذإ اوناك

 ااسرعم ىفامعيتج نالزنسیو

 امه سوفن ىفختاسم مسي هللاو

 : ىمورلا سايطرأ لاقو
 . ةفلتخم ةريغلا بابسأ

 لبإلا بحاص اهيف نم ىماهتا الإ

 ليم نم موقلاب امو كاريسغي

 لسصستغم راثأ ىرن لازن الف

 لمعلاو تالاب مس لعأ هل او

 ءاهريغ ىلع ةأرملا نمو «ةريغ ةأرملاب لحرلا نم نظلاو ءةسافنلا هيلإ وعديام اهنمف



 ىف ةبغرلاو ةدوملل نينثالا تاحالع نم وهف «نینئالا نيب ةريغلا تدتشا املك هزار

 . بحاصلا

 دح ىف راصو «دومحا دحلا نم جرح دقف طرفآ ذإف «هب طرفیال نم لمحي نأ ىغبنيف
 ةرضم وأ ةحيضف وأ كالماو ءالبلا نم هبحاص لاب ام لابی الأ كلذ ةيآو «ساوسولا
 . ةريغلا رثکت كلذ دنعف

 ملعت نأ ريغ نم ىقسي بارشب ىثنأ بنرأ غامد باذي نأ :هتیودآ نه جالعلا امأف

 اناطرس ىقسيو لسعب بئذلا ةرارم ىقسيو «رطملا ءاع. احّرلا ريعش قيقد رابغ نم ةأرملا

 .ايرحب

 تدرأو «كب تيضرو اهب تيضرو «كيلع ترصتقاو ةأرملا ىلع ترصتقا اذإف : لاق

 ءاهقارف ديرت نم عم كلذ لمعتست نأ كايإو «هانركذام لمعتساف «كريغ اهيلإ لصيال نأ

 تمثأ كلذب اهتجلاع تنأ ناف «اهيلختو ءاهنم كتذل ىضقت ةأرما وأ ءاهعيب ديرت ةمأ وأ

 هفرعت نأ تهتشاو «هقرافت الأ فرع اذإ جالعلا اذهب لحرلل ةأرملا تحلاع اعرو «اهيف

 جلاعتي نأ هوعدي وأ هب ملع اذإ هعم اهعقوم مظعيلو «هيلع اهركشيل اهتذل نم كلذ

 . كلذب

 لصيالف «ةأرملا عجاضي مث ءاديج ًاحسم كانهام هب حسع مث ًاديح ًاتيز ذحأي نأ وهو
 .ةبيجع ةذل هلو كريغ اهيلإ

 . كلذ لعفي هنإف سيت مدب حسمتتو «كيد فرع بققت وأ
 : تاجالعلا هذه لح امأف

 .بئذ ةرارع لحي عبض ةرارع. لمعي ام ناف

 عبض ةرارع لمعي بئذ ةرارك. لحيامو
 اهنرغ يه E ةحاحد فرعب لحمي هنإف «ضيبأ كيد فرع مدب لمع اذإو

 .دهده مدب لح «فاذغ مدب لمع اذإف ؛كلذ لحيف ةأرملا عماجیو ءاهمدب حسمتيو

 .ءاضیب زنع مدب لح «دوسأ سيت مدب لمع اذإو

 . ةأرملا عماجي مث ؛لجرلا هب حسمتي هلك ليلختلا اذه
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 : صاوخا نمو
 رک ذ نم دقعلا كلت لحت یتح اهیلع مدني مل ةأرملا مسا ىلع بئذلا بيضق دقع ذإ

 . بئذلا

 لیلحالا هب ىلطيو «جریش اهيلع بصيو «قدتو فقع وب ديخوت « عيضلا ةه

 . هريغ اهسفن نم ادحأ نكمت الف «ةأرملا هب عماجيو

 ىلع اهرعو «ىرسيلا هتحار اهب حسمب مث ءىرط جريش نهدب اهقحسي «بئذ ةيصخ

 .لاجرلا نم اهل زرح هنإف «ةأرملا داؤف

 «هريغ اهيلع ردقي مل ةأرملا لجرلا عماج وأ ليلحإلا هب ىلط اذإ رک ذلا نينفشلا مد
 .ج وزتت مل تام ناف

 ءامهقدو امهففجف «بئذلا یتیصحخ ذخف كريغ كتأرما عماجیال نأ تدرآ اذإ

 .كرکذ هب ىلطأ مث «تيزب امهتلو امهلخاو

 ا زا ةيلس نما ا رعداو «هنييع رافشأو «ركذلا عبضلا براش تذح نإ كلذكو

 . ملعتال ىهو اهتيقسأو كلذ تقرحأو

 ؛بلص ذيبنب لاقثم نزو هنم ةأرملا ىقست مث ءقحسيو ففجی رمحألا روثلا بيضقو
 .عامجلا ةوهش اهنع عطقي هنإف

 مسا ىلع ًايرهن اعدفض ذحف عامجلل ةأرملا ةوهش عطقت نأ تدرأ نأو : اولاق

 هاطختت نأ اهل لقو ةأرملا قحلاو «ضرألا ىلع هطسبا مث «هيف ىلإ هتسا نم هقشف «ةأرملا

 ؛ةلصلا اهنع عفتريو «عامجلا ةوهش نع ىهتنت اهنإف .هعحار دوعتالو اهرهظ ىلع
 .ركذ وهف مد هنم جرخ نإف ةربإب هزرغت نأ ىثنألا نم ركذلا عدفضلا ةفرعمو

 ءاهبورغ لبقو اهعولط لبق سمشلا ا SE :اولاق
 ذآ لاحرلا ضغبت اهنإف ةأرملا ىقست 7 من ففجو

 سيت رکذ ذعف ءاهكين ىلإ لصیالو كريغ الحر كل ةقيدص قشعتال نأ تدرآ اذإو

 رمخب هقد معنأو ةرمو ةرم فلآ ديرت ام. هيلع ملکتو لظلا ىف هسبيو «یبظلا سويت نم
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 مث «دحأل اهسفن لذب ىلع كلذ دعب ردقتال اهناف وهام ةأرملا ملعت نأ ريغ نم ف ر
 ضرألا ىف ةجعن ةناثم ىف نهنفداو ءاعم نهددشاو اهسأر رعش نم تاقاط ثالث ني
 .تارم ثالث كلذ لمعاو ةيراجلا كلت مساب

 نم ناك نإو ءابنذ هلعجيف كلعب ىلع ةريغلا ىرثكتال هينباي : هتنبال ناميلس لاقو

 . ائيرب كلذ

 «بنذلاب اومريف ءكلهأ ىلع ةريغلا رثكتال ىنباي : هنبال لاق هنأ ىرخأ ةياور ىفو

 . ءارب كلذ نم اوناك نإو
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 پاپ
 ةدايقلا ىف

 ىف مهبتكو ءابدألا نم ةعامج ؛ءامدقلا نم داق نم رابخآ ةدايقلا لضف ىف فلأ دق

 . هل ةلاطإ باتکلا اذه ىف اهصاصتقا یفو «ةفورعم اهیناعمو ,ةروهشم كلذ

 ترصتقاف ؛نیسفن نيب فلآ دق هباع لحجر ىلإ اهبتک ةلاسر ءابدألا ضعبل تدحوو
 : یهو ءاهداريإ ىلع

 رثوی نم كلعحو «ةليضف لكل كايإو انادهو «ةليمجلا قالخألل كايإو هللا انقفو

 . هبنجتیو حیبقلا یقتیو «همزليو ريخلا یتأیو «هلعتفیو ليمحلا مدقیو «هلمعتسیف نسحلا
 ءحصنلا نم هب ینتصصخامو كباتک دشرل هللا كقفو تمهف :باوحا هيلإ بتکف

 نم ىل ترهظأو «قالحألا لیمج نم هيلع ینتصصحو «رک ذلاب ةطبغلا نم هيلع یتتهبنو

 بلط نمو ءريألا ءوس نم ىلع هتفح ال ؛رکنلا لعفلا بنحب نم هب ترهظأو «قافشإلا
 . :ةرهظأ مافی تع فو هدو اف ا كم أ

 : رعاشلا لاق دقو

 بونك دل ىولأانع ىس طخاس ءادسلا ثحاسبلا ناسل نإف

 هنجي ملام ىلع موسو هتأي م بنذ مولمو «ىلوأ هب هبتاعو یسع بتعم برو
 : ىبارعألا نبا دشنأو

 دعي سل ىنجام الإ سسلا نم الاسس حبمبيو سمن اءرماتنإو

 او شفا تم ناوخ ا و اولهجام ءاد ا لا الزرا سا للاو

 : لاق دقو

 اع نكي مل انيع ساسنلل بسحأ الجر ترحخاام اذإ ىعاسملا كلت

 ىعسلاو ءیندلا لعفلاو عينسشلا مسالا نم هب ىل تضرعو هيلإ ىنتبسن ام ناك نإو
 ىنإف نيعطاقتملا نيب ةلصلاو «نوضغابتملا نيب بيرقتلاو «نوبحلا نيب فيلأتلل وه امنإ مومذملا
 : بيؤذ وبأ لاق امك لوقأ



 افهرعك غعرغه اق ةاكش كتو

 ىف ىعاسلل ام تلفغأ دق كنإف ؛كيلع ام كيلإ سيلو كيلإ ام هللا كمركأ كيلعو
 ىقابلاو روهشلا ربخلاو «روثأملا رثألاو «روک ذلا ثيدحلاو ءروحدملا باوثلا نم كلذ
 : وهو ب ىبنلا نع فيلأتلا ىف هب انثدحام رت مو «روهدلاو مايألا رم ىلع

 : لاق ىسوم نب هلل ١ دبع هاورام

 لاق :لاق بويأ وبأ ىل لاق : لاق ةدابع نب ورمع نب دابع نع ةدبع نب ىسوم انثدح

 نيب حلصت هلوسرو هللا اهبحي ةقدص ىلع كلدأ الأ بويأ ابأ ايرو 4 هللا لوسر ل

 .«اودساحتو اوبضغ اذإ سانلا

 ىف كيد لوسر انل صخري مل ىرهزلا نع رمعم انثدح : لاق قازرلا دبع انثدح

 ىف اهلعبل ةأرملاو ؛هتجوزل لجرلا» : ثالث ىف الإ بذكلا نم سانلا لوقي ءىش
 . «ةعدخ اهنإف برحلا ىف فيلأتلاو .سانلا نيب حالصإلاو «ةدوملا

 : ىئادملا سابعلا ىبأ ثيدحو

 نع هيبأ نع ىملس نب رمعم انربخأ : لاق «ىمشجلا رمعم نب هللا دبع انثدح : لاق

 .نيفلأتملا نيب قرفأ نأ هركأل ین : لاق بيسملا نب ديعس نع ةداتق

 : لاق ,فسوي نب جيرش انثدحو
 نم عفري ءىش لوأ نإ : لاق قاحسإ نب رمع نع نوع نبا نع «ليعامسإ انثدح

 . فيلأتلاو ةفلألا سانلا

 نع «لوغم نب كلام نع «نايفس انئدح : لاق فورعم نب نوراه نع اوثدحو

 هللا اهلعج ىتلا ةفلألا یه «عطقي الو «لتقلا نم ىلحأ ىذلا امأ : لاق ةمثيخ نع ةحلط

 . نينموملا نيب
 رذحو ةلاطإلا فوع الولو نءيعباتلاو ةباحصلا نع درو ريثك ثيدح ىلإ اذه

 كيلع هلل اب الإ ىقيفوتامو كل هتبسنو «هانلفغأ امو ‹كلذ ىف ؛انيصقتسال لالمإلا

 . بينأ هيلإو «تمصتعا هبو تلكوت
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 قوف وهو هانیعس فیرشو «انلاعفآ یلعو ءانيلع یزارلا انل بئاعلا اهيأ ینربخأف
 م هیلعلا لاعفألاو .ةيضرلا قالخألاو ؛ةفيطللا لیلا یوذ هباحصأو «ةفيرشلا ىعاسملا
 صح مل و ادئاق مسي ملو ؟ اداوق ىمسي نيقرفتملا نيب ىعاسلاو «نیبحا نيب فلؤملا راص

 عماج امه ینعلاو ؛داّوقلا مساب بيبح ىلإ بيبح داق نمو «دئاقلا مساب شیحبا داق نم
 ؟ لمتشم امهيلعو

 ؟ لعفلا سفن ىف امهعمجي دق ىنعملاو «نيمسالا عنشأ كلذ نود اذه ناك فيكو

 ؟ رخآلا نود مسالا اذهب ةعانشلا تصح ملو

 «هبرق هركو «هتطلاخم اوبنتج ملو حالصلا ىف عاس وهو داسفلا ىلإ بسن فيكو

 ؟هتلحخادم و «هقلخ و «هتمدانمو «هترشعو «هرکذو

 ۸و ءامولم داعو «هلعفب اموثأم هولعج ۸ و «هيعسب اروجأم مهدنع نوکیال فيكو

 . ميرك رب وهو ميثل رجاف هنأ اومعزو ءادومحم دعي

 «ةفيطللا ليحلا هلو «ةعانصلا ءىند «ةمعطلا ىرز «ةمحهلا سیسح مهدنع راص فيكو

 «ةبيجعلا ةرضاحملاو «ةديعبلا ةمهلاو «ةمدقملا ةضايرلاو «ةموقملا ةسايسلاو «ةيفخلا لخادلاو

 نم رثكأ هيلإ سانلا جئاوحو هتراج دصقو هقيرط كلس نم ىلع رعوت ام هل نوهيو
 .مهنم هتداعس نم رثكأ مهداعساب مهتوقشو «مهنم هتدياق

 فشكب اونع ملو «هلعف ءىندو هتبيرل اونطفو ؛هيعسو هلعف دومحم نع اومع فيكف
 وحنو هناسل ةغالبو «هنايب وجش اولهج ملو همذ ىف اوكراشتو هکتهب اورتعاو «ةحيبق

 ةصرفلا زهتناو لا مهل لّهس ىتحو ةدارإلا مه غلبي ىتح «هرداون كحضمو «هثيدح
 مزعلا نع قدصلاو ىأرلا ىف ةلاصألاب ةجحاو دصقلا ىلع مهب فقوو ةجحلا عطقو
 َويِضمو اب لا رعوت دنع دجلا كولسو اطخلا دنع باوصلل دصقلاو مزحلاب ذعالاو

 .جهنلا رعوو كلاسلا هابتشا و «ق رطلا

 ۳9 ۱۱ لفقلا همزعب حتفف ضهانلا همزعو ضماغلا هلعفب هل جاحفلا كلت تلهستف

 همادقإ نم فئاضلا نمأتسیو هيأر یأرو ءارالا تثحبو هرمآ ىلإ رومألا تهانت یتح
 هریغ قح ىف رظنیو ؛هفرصب هسفن نع یمعی فيكف هسانيإ ىلإ شحوتسلا نکسیو
 . هل یعسی نم ةبحم ىف دادسلاو
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 هذهامو ؟نیاحبتلا فيلأتلاو یفانلا عامتحالاو دسافل جازلاو داضتلا بيكرتلا اذهام

 ؟نسحلا لعفلا اذه عم عینشلا مسالا اذهو ليصألا لقعلا اذه عم ةرهاظلا ةلاهجلا

 اذإ مهاب امو اروتسم هل ىعسي نم ضرعو اروهشم بيعلاب فلولا اذه راص لو

 هتعاط ىف هراذع علخ دق سيلأ «هورحأو هودعاب هنع اونغ اذإو «هوفلآ هيلإ اوجاتحإ

 فاح نم نمأف مهدمح باستكا ىف مذلا ةحفص ىدبأو مهئاوهأ عابتال هاوه فلاخو

 باوصلا ىلإ اهنم ىندشرأو بابسألا هذه ىلع هللا كمركأ ىنفقأف باح نم رفظو

 . رعاشلا لاق امك نكتالو ناهربلا حضاو نع ىل فشكاو

 موتشمههضرعولاجرلامتش | رمردجحيملادسجم بيللا ىرتو

 مو'صخوهلءاداعأموقتاف  هيعس ولاني ملاذإىففلا اودسح

 ميعنل هنإايغبو اد سحاههجوو نسلق ءانسخحلارئارضك

 كلذ وأ بير ىلع كفقوو بيغ نع كل فشكو بيع نع حفصتلا دهش ناف
 .كعبتاو «هقرافأو كرذعأو هبنتجأل هينفرع هيلإ ناهربلا كداق وأ هيلع صحفلا

 .ةلذلاو باتعلا عم مذلا نم رخ «ةمالسلا عم منغملاو دما : اولاق دقف

 : ىماطقلا لاق دقو

 لا ىلطخملامئالو ىهتسشيام هل نولئاق ًاريخ قلي نم سانلاو

 : شقرملا لاقو

 متال ىفلا ىلع مدعيال وفي نمو هرسمآ سالا دمحي اریسخ قلي نصف

 ةورع نكردأ ىل لاق # باطخلا نب رمع نع ىورام ىبغلا لهاجلا اهيأ تعمسامو

 اتو كت ءارفعو

 ىف ةبيهاو «بيرلا لهأ ىلع ةدشلاو ةفالخلاو ةحيصنلاو نيدلا نم رمع ناكمو ؛اذه

 .هلعف ىلع مئأي وأ هلوقب هيلع باعي هنأ ىري وهو «كلذ لاق هارتفأ «نيملسملا دودح

 یرسلا انثدح لاق لينلا نب ضيفلا انثدح :لاق «نيسحلا نب دمحم ىنثدح دقو ءاذه

 ایذوم هيلإ وکشت 4 بلاط ىبأ نب ىلعل ةيراج تءاج : لاق ىبعشلا نع ليعامسإ نبا

 و وانا ۶ لالاق الإ يفرغ مو یی زی هن كافور اه
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 تلعفف ةبحم كل اضيأ هللاو انأ : وقف كلذ كل لاق اذإ هذ ىلع مامالا اف لاقف

 . لاق امك هل تلاقو كلذ

 . باسح ريغب مهرحآ نيرباصلا هللا فوي ىتح ربصنو نيربصت : لاقف

 .ربصنو نيربصت هلوقل ربعتساف هذ ايلع تربحأف ةيراحلا تءاجف : لاق

 . هربص باوث امهنيب عامجلا لعحو «هل اهبهوف هيلإ لسرأ مامإلا نإ مث

 .راصمألا ىف نابكرلا هركذب تراسو «راثآلا ةاور هلقن ام ريغ ىلإ ءاذه

 كلذل كقفوي هلل او هبحأو فاصنإلا بلط نمل ةيافك هتدروأ ام ضعب ىفو

 . ةلاسرلا تمت همرک و هنك.هايإ كمهليو
 . كانه تناك ةداوق تيب ملسف ىدع ىنب ىف قيرح عقوو : لاق

 : كلذ ىف احل ليقف

 . ناعم لعفلا سا تلاقف

 .هبرض نع كسم نيح ذيرم ىف ةنيدلا لهأ ضعبلو
 نامز ل كو هبا فح لان اذه كنامز یف داق نم لك

 ناحتماو ةعانص یسنغآو 2 ساللا اهزاح ةراجت ىدحإ ىه

 ناطیسشلا یذأآ یمص دق ىذلا ظحلاىفف ىتوخاي اههومزلف

 ناربكلاو خأه فمجننز م لك الة يربلانماهعديمل

 : یجب نب تاوفص یورو
 .مه كلذ تهركف ةعتملا ىف نينسلا نم ةنس انباحصأ لأ :لاق «ىطاباسلا رامع نع

 نيب هلأسأف هللا دبع ىبأ ىلع اعيمج مهلحدأ نأ الإ ءاود ءالؤط سيل : ىسفنل تلقف
 . ةعتملا مهيلع مرحي ام ىنبيجي ىتح مهيلع عنشأو ةعتلا نع مهيديأ

 ؟ هللا دبع ىبأ ىلع لوحدلا ىف مكل له ىلع محل تلقف : لاق
 . معن : اولاق
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 .اولخدف مش تنذأتساف : لاق

 ؟ةداوق یهو ةلالد اهسفن یمست ةأرملا ىف لوقت ام كادف تلعح هل تلقف : لاق

 . اهسفن تمس امك ةلالد یه هللا ناحبس : لاقف

 .لاحرلاو ءاسنلا نيب عمجت اهناف : تلق

 . فرعن نم نيب عمحب نحن اناف : لاق
 . مهسفنأ ىف اوقدصی نأ سانلا ىلع امنإ : لاق

 كحوزآ ىتح سلجا : هل لوقتف ةأرما ىنيجوز اهل لوقيف اهيتأي لحرلا ناف : تلق

 ىقبتو بهذیو لحرلا ىضميف تيبلا نم ةأرما هعمو لحر جرح اذإ سلاح وه امنیف
 .تيبلا ىف اهب الخ لحرلا ناك دقو هذه كتحوز هل لوقتف ةأرملا

 ام ريغ ةجاح یفاهعم ناك وأ اهوبأ وأ اهوحآ هلعلف اهب الح ناك ناف : لاق

 ىلئاسم ىف مهيلع عنشأو مهيلع دسفأل ءالؤه تعمج ىننإف كادف تلعج تلق : لاق

 . مهل تزّوح الإ كتيأر امف

 . هاصع عطق هلل | نإ راّمعاي : لاقف

 ناويد ىلوتي وهو ىنايروملا بويأ ىبأ سلجم ىف تنك : لاق ءابدألا ضعب ىكحو
 .ةحاح ىف هيلإ هل عفشي لحر ىلإ هباتك هلأسي لحر هاتأف روصنملا مايأ ىف جارخلا

 . احيبق اًعنم هعنمو ءانهوجو ءام متقرأو ءانومتقلحا هلل او دق : بويأ وبا لاقف

 داوق لحرلا اذه ناف هللا كقفو هلل او دق هئاسلج ضعب هل لاق لحرلا ىضم املف

 ؟ داوق : بويأ وبأ هل لاقف ,ءیدر رحاف رغأ

 . معن : لاق

 ؟بيع كدنع اذهو : لاق

 . هنم ربكأ بيع ىأو : لاق

 ؟مهدنع وهامو داوقلا ىمست برعلا تناكام ىردتأ هللا كحببق : بویآ وبآ لاقف
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 . یردآ ام هللاو ال : لاق

 دیعبلاو هلهسیف نزحلاو« هللذیف بعصلا ىتأي هنأ كلذو ميكحلا هنومسی اوناک : لاق
 قلغلاو همعطیف سیالاو هربصیف عزاحماو هنمؤيف فئاخلاو هدعابیف بیرقلاو هبرقیف

 أطأطتي هلو نيبحم نيب عمجيو نيسفن نيب یبجی هديؤيف دیحولاو هدشریف ریحتلاو هحتفیف
 .رعوتملا بعصلا لهسي هبو بجتحلا نوصلا زربيو عنتمملا خماشلا

 ؟كتددر ۸ ىردتأ : لاقف «لحرلا دلرف «هودر : لاق مث

 . ال : لاق

 هنأ نظو ةمكحب كفصوو كعفرف ىدنع كعضي نأ دارأ ىبغلا لهاجلا اذه نإ : لاق

 كتعفاشل ححنآو انيلإ كلئاسو برقأ تناكو اهمسا نم كلحن اع كنيزف اهب كباع دق

 . كل اهضقن انيلإ كجئاوح عفرا : لاقو «هبرقو «هسلحب ىندأو هتحاحب هل اوبتكا ءاندنع

 لاحرلا نيب عمجيو دوقي الحر نأ ديشرلا نوراه نينمؤملا ريمأ ىلإ عفرو : لاق

 .حافسلا ال «حاكنلاو جيوزتلا ليبس ىلع كلذ لعفي ءءاسنلاو

 هل ىعسو ةرتس هيلع لبسأو «هقيدصل هلزنم ىف عسو لحر ىلع مهليبسامو : لاقف
 . راطخألاو فرشلا ىوذو رارحألا ناوخألا حارتسم هتذل بيطيو لحي اميف

 دق بيرلا بيدألا روتسملا فيرشلا لحرلا نأ ملعن نحنو : باتكلا فنصم لاق
 :هتوهش هيلع رفوتتف هئارظنو هئافكأو هموق ءاسنو همع تانب نم ةأرما هدنع نوكي

 نم ایدعت دشأو بلكلا نم ٌرهأو درقلا نم جمسأو حبقأ یهو یهو هرمأ هيلع كلمتز
 ىلإ حيرتسي ىتح «كئذ نم نكمتي الف ةرح جيوزت وأ ةيراج ءارش ديريف ىداعلا ثيللا
 ؛هتجاح ىلع هدعاسيف ةيكاش هلعجيف ناوخإلا نم ةلزنم ىنتقيو نايتفلا نم اذه لثم
 .هلزنم ىف هرتسيو هتذل نم بحي اميف هل ىعسيو

 : ©"راّمتلل تدشنأو

 اليمجلا ىتنأست تسل تک ناو 2 تعرسأل ليمجلا ىف تیشق دف

 هي اه نوكينارسجحلا الجر ةدايقلل ام نيم ذإ

 «ثدحم هلا دبع وبأ «دسأ ىنب ىلوم ؛ىفوكلا «بيعش نب ليعامسإ نب نسحلا نب دمحأ : وه «رامتلا (۱)
 . (ه۲۰۳) ةنس ىفوت «رداونلا هل

۱9۰ 



 ةعانصلا لهأ حدم ىف لیقام نآلا ركذنلف ةدايقلا لضف ىف ليق ام ةعطق انرکذ دقو
 .قذحلا نم هب اوفصو امو

 : لوسرلا باب ىف تمدقت ىتلا هتايبأ ىف ةعيبر یبآ نب ورمع لوق : كلذ لواف
 فلاب ارارسم دل طلا لا بط تست

 ايضفلا تاروس دع یسخارتو اف تنال اذإ توسلا عفرت
 : تايبألا هذه دشنآ ال لاق هنأ قیتع ىبأ نع «یکحو

 نوردقی مل ل نافع نب نامثع لتقم لثم ةداوقلا هذه لثم ةفيلخ بلط ىف سانلا

 . هيلع

 : ةديصق نم دوعلا نارج لاقو

 فتطلاو كيل نم ىضمأ ىهف 6 اهلاهمزحب تددس ازمر ةموتكمو

 فط ننحةلهنعرسأو اطقلاب ىاضطقلا ماملاإك ملت

 : ةداوق فصو ىف یمازخا ىلع نب لبعد لاقو
 زياف رطعلا ىف نافجألا اهب تضعب  ةلدبعهخيشاهيلإ تسسد

 زتصارتو ةر م فطلب هيت ىوفاب قفزلا الإ اهرح ىضم
 زُجاسسحتف ىهتسسشت الاسم عمستو | تنكمتام اذإىوهتامب عوفر

 زواجنواهدح ىصقأغلبتف  تثدحتام اذإو انايحأ لز هنو

 رجالا يوا ناجا ضرسسعتف اقُّرلاو ةعيدخلاب اهيلإ تنادت

 : ىدبعلا لدعملا نب دمصلا دبع رمأ ىف ىنارهنلا فلح نب قاحسإ لاقو

 ءادلاو قفرلامأو ىهاودلامأ ءاقرز رابمخأ نع تنش اذإ لثسا

 ءاسفلح سار ىف قهاش لا یواست ارد تن ىف الا بققلا لسسيال

 ءاوسأاب هم هياوج تفك هحل ىرضحلا صسقاو ىف مسج
 ءالسكو قوس ىلإ فال خا دف ةججوم حایسشم اهدي ىف حوسلب
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 هبحسست ىرضخلا صقاو ىف مش

 بدج رفقم رتسب نيباهنأول

 تتبد نإحيرلا نم ىفخأ

 تقطن ةرخص ىف تففن اهنأ ول

 بلك نع موقلا رس عمستف ىغصت

 اهتدع ىلمح مل یسلا ىماودلا مأ

 اه سیلی نيح اهنم ليللا سبليام

 : رهاط ىبأ نب دم لاقو

 ًامدقم فيسلا نم ىضمأ اهتاسرأف

 لصفم لك ىف رمخلا بيد بدت

 هدايق حومجلا بعصملا اف لذي

 ةوابغ اهيلع ىهادلا نطفلا ىرسي

 اهنودو باعكلا دوخلا جرختستو

 اهيعيس نوهآب عا س اهنأ ولو

 اهعوشخو اهدهژ نويع رقت

 هسکر ةسلازا تمار لبج ولو

 هلیب سس ار عوز ناكا له ست

 امواهلهأظ فحا اب هرکذت

 اهعاطأف اعمسسم اهيلإ خاتصا

 بجاحو باب نود اهيلإ باجت

 : رخآ لاقو

 ةدالغ ىحخااي تدرآ اذإ

 ءوسأب و سهبناوج تک
 ءارفعب توحانزرجب نيبو

 ءاملا ىلع هنم تضرع اذإ تشم نمزع نإ

 ءاسرخ ريغ تحضأ ءاسرخ نذأف

 ءاسغصإ لبق اهيلع ىفخي سيو

 ءامسال يق تءااج ءاهأ مأو

 ءايحظ لك ىفهبئجتامو

 لولا هب كاتأ ليس نم عرسأو

 ليخلاو ىأرلاو لوقلا ىف اهتفاطل

 لفقتالو لالضلا باب ىلإ ىدهتو

 لح نم لستخا ىهواهآرام اذإ

 للكلا اهنود تيقلأ ام اذإ باجح

 لمحلاعم عيلخلا بئذلا تفلأل

 لصألا ىفو قورشلا دنع اهحیبستو

 لبجلا اف لازسل ًاموي اهتنفنب

 لفقناو قلغأ ناك امهم حفقفتو

 لوطلا یسفو هنم عبسلا یناسشلا ىف

 ْلَدَع نمو اهيف مال نسم اهف ىصعأو

 لففَْغامو عارو باوسب ةبقرو

 هداقلا ة بعص یسسنفلا نسم
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 هدارت نآو بلا مسسحرت نإ

 ةداوسق ازور جعاف سسدأف

 هدابلا ةدش نم تلخادن

 ةدااهق وو ىرصبلا نسساک

 ةدايقلا بلئارغ تمكحأدق

 ةداعب لماع لك ركذت

 ةداسولاه تبصن اذإ ىح

 ةداوطااهجوم ىف تدرفأ

 ةداترماةدافغلاب تلخمل

 ةداعساهتعاط رت یسسح

 : یناه نب نسحلا ساون وبأ لاقو

 هداعبا ىقتلا نم ىرت نيكل

 هداج نم ءاملظلا ىف بدأ

 هداج ساهتهبج ىف حجبوت

 هدايصلا اهتحبسسس اهدي ىف

 هدااترملا ل خدت نا

 هداعسلاو ءاقشلا فصتو

 هداف سم سلج اهو سلجأو

 هها-قوةلقب تلقفحالو

 هداقملا مو جل ااه زرت

 هداوج تيغس نصح داوج

 فيقث لازغ ىلإ فيرظ لوسر نم له

 ىلفوك بللق هبلقو یسندم هناسسل

 ىفوص ةراسح ىفو زوجع قفر دح ىف

 يفيفع سف تحتو بند ةريرس هل

 فيرظ لك قافف هيف فرطلا لماكت

 : بجاح نبا لاقو
 روقف اهنم نيتبكرلا طلاخ الف تدالاقهلئرهدلا تنز

 رومألا بيشتاهنظ ىلعف  ًانامز نيسشنخملل تفخخس
 : ةمذلا هذه لائمأ نمو

 تناك ءادوس مسا وه امنإو «ةمْلظ : نولوقيف هيف نوفحصي سانلاو ةملظ نم دوقأ

 هلمحت تلعجو اسیت تذحأ كلذ نع تزجع املف ءاسنلاو لاح را نيب عمم
 ىلع

 ىف جلي ائيش دحبال نأل اهقلغتل باوبألا ىلع رودت تراصف تیمعف «زنعألا
 .ءیش

 : یموزخلا ةعيبر ىبأ نب رّمُع لاق الو : لاق
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 باسستکلاو اهرجهب اسعرذ تقض ٠ ىنألايرثلا لا لوسسر نم

 بک ةلاطإ انه اهرکذ ىفو e ا ةنیدلا 7 0

 ىجرعلا لاق املو : لاق

 رستولا نع ىل ىلئسا یموق اهراج فوق سنأملواموياهتيتأ الو

 .ىلام نم َةَّرَح اهنأ مكدهشأ «ردكنملا نبا نم هقفأ هذه : قيتع ىبأ نبا لاقف

 هافنف مهئادحأ ديزم داسف نم نوقليام اوكشف ءاهريمأ ىلإ ةنيدملا لهأ عمتجاو : لاق

 .ريمألا ىلع اولخدو مایآ دعب اهلهأ عمتجاف «ةنيدملا نم نيخسرف ىلع لزنو

 تأ دقا ما راتیت الو و نافل زيتا ا توعوي ا ا لز
 .اهب هدجوف كلذ نحتماف «كنذإ ريغ نم هيتأت یه ىتح هلزنم ىلإ باهذلا ةنيدملا ريمح

 .ديزم كحضف هبرضيل هدرجف : لاق

 ؟ككحضي ىذلا ام كل لیو : هل لاقف

 انرص فيكف ةداهشلا عم نيميلا لوق نم انسوؤر الو انهوجو انلسغام هلل او : لاق
 . هقلطأف ريمحلا ةداهش لبقن

 مهوجرخأف «برشلا هيلع محتقاف «ةأرماو لحجر نيب هلزنم ىف اموي ديزم عمجو : لاق
 .ديزم ىقبو امهقلطأف ىلاولا ىلع ةأرملاو لحرلا عفشتساف

 ؟ىنسبحت مل : ديزم لاق

 . داَوق كنأل : لاق

 اقف
 تقلعتو مامحلا تقلطأف «ةلحزم ىف مام جوز تدحو هللا كحلصا : ل

 .هقلطأو هنم كحضف «ةلح زلاب
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 ةعامج راوجلا نم هدنع ناک و رویغلاب فرعی نتقم مالسلا ةنيدم ىف ناکو : لاق
 هريخ غلبف ؛هريغو نّوصتملا هدصقي ایلاعتم ایشاف هرب ناكو ناسحإو نسح تاوذ

 .هدصق ىلإ هسفن تقوشتف ؛نيروكذملا باتکلا نم الجر
 لاف رم اب سا ایر ها ل نا تاو اما ن لأ

 .هلوق نم تشحوتساف باودلاب اوئیجف ءاورکب دغ نم ناک اذإ :ىناملغل

 ؛اودارآ ام تعبتاف .درحو یبأف ,نوقابلا فرصنیو «یدنع مهضعب ميقي لب : تلقف

 ىف انذخأف هکاوفلاو ةبرشالا عاونأب ىتأو ءانلكأف ,هفظنأو ماعط نسحأ رضحاو
 اليط باوبألا ضعب ىلع ىلوخد دنع يأر تنكو نودبلاک هوجو انيلإ جّرخخو ءانرمأ
 .هنع لأسأ ملف ىراوجلا ضعبل هتننظف ءاقلعم

 ىشحوأف هيدي ىب هلعجف ءادومع رضحأو «بارشلا انم ذحأ انلاح ىلع اندعق املف

 تسلو «دیدش بارشو «ناسح راوجو بقل امك «رویغ لحر سفن ىف تلقو ءادج
 درا وشن ضاعف هر تعا نأ بارش شاک اذإ مآ

 ؟بارشلا عم دومعلا اذه ىنعمام كادف تلعج هل تلق هسفن تباط املف : لاق

 ءوس مهعم موق لزنم رضحيو ؛كغلب امك رويغ لحر ىننأ ملعا كربخآ : لاق

 اهجو ىف كحضو اهظحال دق دحاولا ىرأ ىتح ةيراحلا ىنغت نأ الإ وه امف «بدأ
 اهلتقأف ةيرض ىه الف ,دومعلا اذهب موق ىسفن ىف لوقأف «ههجو ىف تکحضر

 رم لحرلا برش لوقأف ءديدش نأت ىعم لحجر ىرتام ىلع ىنأ الإ حيرتسأو

 ركذ املف ة ءكسمأف ءاهيلإ كحضو «هيلإ تكحضف «هفرعتو ءاهفرعي هلعلو ءكحضيو

 .هثيدح ىلإ تيغصأو «یسفن تباط كلذ

 ؟اذام مث : تلقف

 ىلع موقتف «هتراسو اهراسف اند دق هنأ ىرأ ىتح ديلزتي رمألا رمألا نإ مث : لاق

 مهأ مث د «رارسلا عضوم امف «ةفرعملل هيلإ تكحضو ءاهيلإ كحض :لوقأو «ةمايقلا

 الف كيسا هينغت توصب اهبلاط هلعل :لوقأ «ىدنع ىذلا یناتللف دومعلاب اهبرضب

 اهندبب ثبعواهصرقف ءاهبوث تحت هدي لحدأ دق هارآ یتح امهنیب رمألا لوطي
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 ىلع ینآ الا .دومعلاب اهبرضب مهأو ءىش اذه دعب سیل :لوقأف «ةريغلا ینلحادتف
 سحاوآ اه نوکیس لئاوآ هذهو «لتقلا اهب غلبي ۸ دعب :لوقأف «تابثو ديأت یعم یرتام

 ىرأ یتح رمألا لوطي الف كيسمأف تحرتساو ءامهتلتق لتقلا بحویام تيأر انآ اذإف

 ا قثی هبابو تيبلا كلذ نالحديف ءاهرثأ ىف لجرلا ماقو .تماق دق «نهنم ةدحاولا

 ۱ ؛ج راخ انآ ىقبأو «لحخاد نم بابلا ناقبطیف (ةتبلأ امهلتقل دومعلا اذهب امهفلخ ىعسأف

 .اجرخب یتح هبرضآ لازآ الف یقنع ىف هعضأو هلوانتأف قلعلا لبطلا كلذب الا

 . ًالعفو ًالوق هنم یفوآ را لو «ینم هتنینأمط ىلع هدنع تمقأف :لاق

 : ساون وبآ یناه نب نسحلل تایبآ نمو

 هی ىف رهظأام ثس خو هیت ىف سيلبإ نم تبجع

 هي(<رذل دوق راسسصو ةدجس ىف مدآ یسسلع هاسست
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 باب

 رکبلا ىلع بيثلا لضف ىف
 :هتلاسر ىف درجدزي لاق

 .ینعلا اذه ىلع عضو ام نسحأ وهو ءركبلا ىلع بيثلا لضف ىف

 «تاريسملا تارملاو «تافراعلا تابيثلا لضف نأ ىلع كلد ام :ركبلل بيثلا تلاق

 ؟راكبألا نم لضفأ

 ءاهنم ريسيلا ىلع رصتقُي نکلو «ةروهشم اننساحمو «ةريثك انلئاضف : ركبلا تلاق
 نم نكي مل ولف ءاهنم نطابلا ىلع اليلد اهرصح نم رهاظلا نوكيل ؛اهئاحنأ نم ريغصلاو
 اهل دهعال ًائيش تفلأو «هاوس فرعت مل ًالعب تفرع اذإ نهادحإ نأ الإ راكبألا لئاضف
 لكشلاو ءیدرلا نم ديجلاو غاطلا نم حلاصلا الو «ناتملا نم بيطلا ملعت ملف «هلثع
 ؛ليلعلا نم حيحصلاو ءلوضفملا نم لضافلاو ؛داوحبا نم جمسلاو ءدضلا نم

 ةزاحنم اهيلع ةموسقم اهعيج تاوهشلاو اهلك تاذللا نأ هلثع. هل ملعال ام. ترعشساف

 عفديال صاح هذهو ءاهلعف ىف نسحبیالو ءاهلئاوغ اهب نمی اهشيع اهل بيطيف «اهيلإ
 ىف هل بيصن الو «لجو زع هللا نم فوح هل نم الإ اهلثم. ناعذالا عنتميو ءاهب لوقلا

 . ايندلا

 «عورفلا تتفاهت لوصألا تعلق اذإو «رمثلا ضمح ءرجشلا دسف اذإ : بيثلا تلاق

 «كلقع نع تأبن دقو بولغلا نم فرشأ بلاغلاو ءلقعلا هجتني ىرمعل قطنملاو

 نيسنج بیئلاو ركبلا تناك ولو «كلذ كل نظي ناك دقو «كمكح ىف كرادقمو

 اغإ كنأكف «ةرم اركب نكت مل ايث طق تيأر لهف الإو «نييابتم نيئيشو نيلصفنم

 ناركذلا لحأ نم نإ مث ؟ركذلا ملأ معطتآ ملأ ؟ اركب كلثم نكأ ملأ ,ىنع ىنيثدت

 مايألا تلاحأ اذإ ىتح ءالاضفإو )بو الامک و الامجو ارمأ مهلمجأو «اردق مهسفنأب

 .ناكام ىلاعت هللا ردق نم ناكو ؛اننود ماكحألا تقرافو ءاننيب

 مو ءلاصخلا اعانش اهب قحلی ملو «لاحرلا اهوادتي اركب اندحو ول انإ ىرمعلو

 .انيلع ال انل كلذف ءالعب نسكوتو ءالهأ اتو اب حضفتوأ ءاخأ كتهت
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 «كينذأ ىدحإب یعمست ملو «لصاحلا ىلع ترصتقاو تلقع ول : رکبلا تلاق

 لاو «لوصحاو قحا ىلإ ًاعيمج انرصو «ليحبتلا عفترال كينيع نم ةدحاولاب یرصبتو

 ءرظان ریغب ایندلا ترصبأ قتاع نيب ًارهظو انطب فخار اس رتسأو ارمأ نيزأ نمف

 اهسفنل ترظنف ءاهحلاط نم اهحلاصو ءاهرش نم اهريخو ءاهردك نم اهتوفص تفرعو
 لحاع ريخو ةدومحم ةوهشو «ةدومحم ةذل ىنامألاو لضافلا رحلاو «لقاعلا رصبتسملا رظن

 ال ءةاهملل ةاهملاو ةاتفلاو ىتفلا ىف عوفرم روصمو «عومجب ٌرفوم وهو لحآ ميعنو
 ؛داسحالاب ناقصالتم «حاورألاو لوقعلاب تاحزتم ءامهنود عنام الو ءامهنيب لئاح

 اراش نزربی لو ءاراع نر م اذتعالا نم ناتینع ناذعلا اتعولخم «دالحألاو

 رخفلاو برطلاو .بیطلا نأ یمعزت كنأ الإ رودخلا تاقصالتم روتسلا تانوصم

 لبزلا ىف سولجلاو «نایبصلاو «لافطألا قحو «عاضرلاو لمحلا ىف وه امنإ ءبسحلاو

 .نانصألاو

 ضيرعتلا نيبو ءاليبس قح ةمالع لك لو اد ضا زك لا نإ : بيثلا تلاق

 : لاقي هنإف ,نوحرهبلا اهلثع. زوفیال امك نورصبتسملا ااح توفیال ةلزنم حيرصتلاو
 «رخآلاب تحرصو «ینعع تضرع دقو «هرمغ ءاوس سبال نمو «هرّصَب ابيع فلاح نم

 نكلاثمأب لكشأو «هبشآ نکب كلذو «ةقرخلاو ةيبشتلا نع تفشک و ةيوسلاب تحول ول
 دو یبام لوقب تحرصو كداقتعا نع تفشک و «كلقع ىلع تهبن نأ ىلع تدز ام

 لهف الاو «لبسلا عیطقتبو لمشلا قیرفتب تدرأ كنأک نونف راصو قد دقو «ناصي
 ءافلخاو كوللاو «نیلسرلاو «ءايبنألا اورثؤي نأ ةاتفلاو ةاتفلاو ةاهلاو ةاهلا نيب نوکی

 قحب نوققحتلا ملع دقف الو «كلذك وهف نیلوقت امك ناك ناف یابدالاو نودشارلا

 لئاضو «قحلا نتسو هللا لوسر ننس ىلإ نوشجتللاو هللا ماكحأب نولئاقلاو هللا

 انيبن نم ةّلم رثكأ الو اناكم عفرأ الو الحم فرشأ وه الوسر ثعبي مل هللا نإ .قدصلا

 «ضرألا تقلحام هالول نا هللا مكحب نولاعلاو هللا نع نوقيدصلا لقن ىتح يي ًادمح

 «كلذك ناك اذإ كلذ نأ انملع دقف «هلاوحأ رااسو هلاقم اذه ناك نمو ءاهيلع نم الو

 لوتس نبيضت لعح دقو الإ الحاع ءازج الو الحآ الضف رخدي مل لحو زع هللا ناف

 .رفوألا هنم هظحو «رثكألا هنم هللا
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 نأ انل سيلف «هتلاسرل نيداقنملاو ؛هتوبنب نیرقلا رشعم انم عامجإب اذكه ناك اذإو
 اناسنإ ناف ؛هيلع فقوو «هيلإ ثحام ىلع سفانن الو «هتنس ريغب ذحأنو «هنذإ نع لدم
 نأ انملعل درو امك 3 هللا لوسر ةبيبح یه ةالصلاو ةالصلا بحأ لوقي هاندجو و
 هاندحو الو كلذ ىف هللا لوسرل ًاعبت راصف «ةالصلا بحب هنتف دق ىلاعتو كرابت هل
 هدنع ىلاعت هللا هلعج ىتح ايندلا تاذل نم اعون هيلإ هللا ببح دق ملسو هيلع هللا لس

 ل هيبن ىلإ ببح ىلاعتو كرابت هللا نأ انیقی انملع دق «بلاطملا ربكأو بتارملا زعأ ى
 كلذ حضو اذإف ءفرشأو بذعأو فطلأو بيطأ نهريغ نوكي نأ نکعو ءاسنل
 .هيلإ ناوسنلا نيبح تالاحلا ىأب ملعن نأ جاتحي

 ؛نهادتباو نهمدقف «تابيثلا جيوزتب أدب دق ملسو هيلع هللا ىلص هاندجو نإ امأف

 اراكبأ لاقي و [: ميرحتلا #اراكبأو تابیث لاقف هباتك ىف یلاعتو هلل ا نهمدق امك
 های ةملس مأو ءابيث دليوخ تدب ةجيدخ جوزت ملسو هيلع هللا ىلص هنأو «تايثر

 تنب ةيفصو بيث ثراحلا تنب ةنوميمو ءًابيث ةعرخ تنب بیزو ءابيث شحج نب بنيزر
 لوقأف -اهنع هللا ىضر- ةشئاعب ىجتحت نأ كاسعو ءابيث سيمع هنبا ءامسأو ای دبع

 .ريثك نم ريغص ددعلا ىفو «تاعامج نيب نم ةدحاو ةشئاع نإ

 انملع دق نحتف ءاراكلا نها نيح نیعلا روحا نم ىلاعت هللا لاق امك :تلق ناف

 مد تاذ اهنإو ءاهترذع نم ارذع ضتفت نيعلا روحلا نأ ىلع انلدي سيل كلذ ليوأت نأ

 «مهباح نم برقو «مهئاوهآ ىف ىتأتي ام برقأب سانلا بطاخ لجو زع هنكل «هضیحر
 هللا ركذ نع ىهليالو ركسيال ةنحلا ىف رمخلا نأ ملعن نحنو ءالسعو ارم :لاق امك

 .رمخب وهالو «لحو زع

 قتاوعلاب اونتتفا «نيعباتلا نم ءاهقفلاو نیدشارلا ءافلخلاو نیلسرلاو ءايبنألا دحنال مث
 .تابیثلا ءاسنلا اوقشع لب «راكبألا

 .رجاه بحأ هناف لا لیلا ميهاربإ مهنمف
 يرو ةأرما بحأ كلا دوادو

 ءاملظ ءايبنألاب دوهيلا هقصل ىذلا نيبلا ناتهبلا نم اذه «هدئاق ايروأ

 .ءايبنألا ةحاس نع بزو «ءافش اهيفف ؛ىريطلا
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 ةأرما نم مالسلا هيلع دواد بح )١(

 خيرات ىف ةصقلا عحارلو ءاناودعو



 نأ ال تیمع نأ دعبو ءاهنس ربك ىلع اهجوزت مث «زيزعلا ةأرما بحأ ا فسویو

 .اهنم اهسفن ىف ناك

 . تاييث اعیمج نهو )دی ةأرما نم ماب رئاتسا كو انيبنو

 یهیقف راّمع نب نمحرلا دبعو ركب یبآ نب نهرلا دبع :نیعباتلاو ءاهقفلا نمو

 هللا دبع نب هللا ديبعو «ريبكلا هللا دبع وبأو «ةباحصلا دحأ ءةبعش ني ةريغملاو «زاجحلا

 .ءاهقف مهلك ءءالؤهو هقشع ىلع دهشتساو «ةنيدملا هيقف وهو «دوعسم نب ةبتع نبا

 وه نمو «لک وتلاو مصتعلاو «قثاولاو «نومأملاو «دیشرلاو «ىدهملا :ءافلخلا نمو

 ةعيبر ىبأ نبا : ءارعشلاو اربكلاو هوجولاو ءارمألاو ءارزولا نم تاقبطلا ءالؤه نود

 قزع ريثك كلذكو ءاركب نكت مو «ةنيثب قشع ليمجو ءأركب نكت مو ءاّيرثلا قشع
 . تابيث اعيمج نهو

 ىأو «ليواقألا تهبتشاو «ليطابألا ترهاظت نإو هنودام قوف ةقيقحلا : ركبلا تلاق

 اهسسمت ملو «هاوس اهمعطي مل ةرجش ةرمث ىلإ هدي ٍدام نم فرشأ ةفحتو فطلآ ةفيطل
 ءاهالحتساو ءاهباطتساو ءاهانتجم اهنم بذعتسا اذإف هدعبالو هلبق لدبنت مل و «هريغ دي

 هيلإ ةيوُسنم هيلع ةفوقوم ءاهاطغو اهسرحو ءاهاوتحاو ءاهزاحف ءاهلكأيل ًابصاح دروو
 .اهيلع هل عزانمالو اهيف هل كيرشال

 دومحملاو «نيقيلاو ءكشلا ىلاح نيب رم نم فقاو رومألل برجا نإ : بیثلا تلاق
 اهدجيف ةبذع وأ رم نوكتف ةولح اهنظي نأ نومأم ريغ ةرمثلل برحاو «مومذملاو

 نأ كلذ عم تملع ام وأ قلتاق نوکتف ةيداع وأ «ةكلهم نوكتف ةكر دم وأ ءامقلع

 ضارعألا نم تانومأم ريغ رامثلاو هكاوفلا نم تاركبملاو ةروحدم ةمومذم ةروكابلا

 ههرحآو هتياغ ىف بنعلا بذعأو ,هاهتنمو هطسو ىف بطّرلا بيطأ نأو «ضارمألاو
 نم دعت اهلئاوأ نأو «لئاوألا ةنومأم ريغ حافتلاو لجرفسلاو خيطبلاو شمشملا نأو
 لبق نوتیزلا ةراعزو ؛نیسلا ةحاحفو افلا ةضومحو «نامرلا ةصوفع ىف لئاوقلا

 . ملعا هللاو «كلذ ىف ریسفتلا بتک عحاريلف ةدايزلا دارآ نلو «ىنبتلا ةداع نع یهنیل «ىلاعت هللا
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 وهو اعين احرف لکای نآ عوج ةدش نع راتخي سانلا نم قفولا نآ یمعزتو اهكاردإ

 نأ كلذ عم ىرأ الف ربدم الو عونصم ريغ ناویحلا رئاسو «ربربی یح روزحلاو «رقرفي
 نيبو .هلصوف انارمعو «هلحدف و هالعف لعفی وهو «هاتأف اهزنتم مار نم نيب قرفلا

 الو «هيلإ هل لیبسال «باجحلاو ةظفحلا عاونأو باوبألاب اعونم هدجوف كلذ مار نم
 «نرصلا ههجو ىمري نأ ريغل ءبرضلاو نعطلاو برخا مرضا نود «هيلع هل ناطلس

 مل ردق لكأي قطنلاو نآلا رحفلا امو «نوكي الوأ نوكي ىرديال ام نونکلا همسحو

 مل ناويح نم معطنالو ءانيديأب اهحير انيذؤي جيرارف لكأ ىف ةليضفلامو ءاهحابط اهقذي
 دلب لوح دو ءاهساوس اهضري مل سرف بوكر ىلع ةسفانملا امو ءاناوس هرحب دلقتي
 .هلوخدب ناسنال دهعال

 غاص نم نیمجنلا زعآ نأ دحب اناف ءلضفو هب ذحألا زعو «لدتعاو كاذ نسح ناف

 دحن یتح «هريغ نود لكأو زبخو نجعو خبطو حبذ نم نیمعاطلا ىنهأو «هسفنل همتاخ
 رئاسو ةراحنلاو ةعانصلاو ةماجحلاو ةسايسلا اوملعتی نأ ىلع نوسفانی سانلا

 هعمجنو انيديأب نطقلا عوزن دحلا ىلإ اذه مهسفنأل كلذ ىلع اولوتیل ؛تاعانصلا

 ازئاج اذه ناك ناف هسبلنو هطیخو هعطقنو هرصقنو هحسننو هلزغنو هفدننو هجلحو
 اهأشنم اضيأ فرعن نأ ةأرملاب مه یتم جانحي نأ ناسنالا رمآ امف ابحاو هيف لوفلاو

 اهسافنو اهداليم رضحي نأو ءاهتايادو اهنضاوحو ءاعاسو اهمايأ فرعي نأو ءاهاهتنمو

 اهريخ نم اهرتس ءاروام اهنم ملعي ملو كلذ هتاف نإف «ةريبك اهنوصيو ةريغص اهسوسيو
 هيلإ لیلا نم اهردص نماكم هيلع ىوحتامو ءاهركفو اهرئامض تائبخم ىف امو اهرشو

 .هلثم اعضوم الو هل الهأ اهري ۸ الإو هوحن نع ةبغرلاو هاوسب لغاشتلاو

 ةيفاخو «بيغلا ملعي نأ هيلعف «هلوقب لوقلا ىلإ ىعّداو هسفنل كلذ بحوأ ناف

 .رودصلا ىفخت امو نيعألا

 مث هينهأ اسيرع قيدص ىلإ تودغ : لاق یسدنلقالا ىنثدح دقو : بيفلا تلاق مث

 ۱ .هيزعأ هيلإ تحر

 ؟ كلذ ناك فيكو : ركبلا تلاف



 هانعم تفغ ةيراجلا نإ مث .دیهح دهحو ةديدش ةدش دعب هلهأب ینتبا هنال : تلاق

 تهبتنا مث ءاهب لحو اهمسح فعضأو اهأجلأو افان ال ابصن اهمون ىف تلقثسا مث
 یلعب نأك مونلا ىف تيأر :تلاقف كلذ ىف اهل ليقف ءاعزج ثيغتستو ءاعزف ضفقنت

 سرعلا راصف ءافوخو اقرف تضق ىتح اهبارطضا نم كلذ ىلع لذت ملف «هنمأب ىضتقي
 .امتأم

 دقو «كلذ سكع ىف هلل اب ىدهملا نينمؤملا ريمأ نب ميهاربإ ةيراج :قيرز ىنتثدحو
 املف ءاهب ناك ماسرب نم ةسنؤم تحبصأ :تلاق هوجولا دحأل تناكو ىملس اهتئدح

 اهلهأ رشبتساو ءاهتوق لالحنإو ءامهفعض ةدش عم ةسلاج تبثو ذإ قمر رخآ الإ قبي م
 .كلذ نع تلئسو ءاه ريطب تعدو

 «ىتوق ىلإ تددصف «هلایخ بحأ امك ىلايخب مونلا ىف ىليلخ تيأر ىنإ :تلاقف

 لضف نم ركبلا ىلع بيثلا لضف ىلع لدي كلذو ءابيث تناكو ىتلع ىنع تلازو
 . ةتكاس ةبحتنم ةيكاب ركبلا تلوف «توملا ىلع ةايحلا
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 پاپ

 تاناویحلا حکانم

 بورضل نوکی دق ددعلا ةرثكو «ماودلاو ءاطبالا ىف ةغلابلاو دافسلا ةرثك نأ اورکذ

 .ةنمزألا عيمج ىف هنم بأد كلذ نأب ؛اهلک سانحالا كلت بلغی ناسنالاو «ناويحلا نم

 .اه ةلضف وهو «ريزانخلاو «بابذلاو «لمحلل هناف : دافسلا لاح ىف ءاطبلا امأف

 .ريفاصعلل وهف :ددعلا رثك امأف

 عرق یطراشلا : هل لاقي یذلا سيتلا نأ ءیمنغلا هللا دبع رمعملا وبأ یورو : لاق

 .هلثم نمو هنم كلذ نأ الإ ةعرق نينامثو افين دحاو موي ىف

 . ریزانخلل ضرعي امك رینانسلل ضرعي دقو : اولاق

 «قآلُحلا ىف یتح ءىش لك ىف ريمحلا اوهبشأ جنزلا نأ :ءاملعلا ضعب ىكحو
 لمحتملا مزع نم صقتيو ىقلحلا رتس كتهي :ذيبنلاو بلاطلا وه نوكي نأ :قالحلاو
 .مهيف ماع مهل ركسلا ةعرسو هل دامجالا ءوس ادبأ ذيبنلا نوبرشي مهو

 امهدحأ حکتف «ناميظع ناره «ناميظع «قاحسإ نب بوقعي لزنم ىف ناكو

 . نوكي اه ريثك كلذو «رحآلا

 هل لدبي ىذلا لثم هن سمتليالو «حكانلا عناميال امهنم حوكنملا نأ : بوقعي ىكحف

 تلقاعت اذإ .بائذلاو بالكلا ىف الإ نيجرفلا ماحتلاو داقعلا سيلو : اولاف

 .اريسع ارمأ تیار تدفاستر

 ءتوبكنعلاو «لمحلاو «بئذلاو «بلكلا وه امئإف :داسفلا دنع لواطي ىذلا ناويحلاو
 اذإف طسولا نم اهجسن طويح ضعب «توبكنعلا تبذج دافسلا توبكنعلا دارأ اذإف

 لابق ركذلا نطب ريصيف «ناكيانتي ىتح ناینادتی نالازي الو ,هلثم ركذلا لعف كلذ تلعف
 .ىثنألا نطب

 . ع دافضلا تادافس ىلع كلذو
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 دقو «ةبئذلاو «بئذلا ىلع لحرلا مجه اذإ : لاق هنأ بارعألا ضعب نع ىكحو

 نأل كلذك نادحوی ام اليلق الإ ءاش فيك امهيلع مجالا امهلتق ناجرفلا محتلا
 ايخوت ةبئذلا نم كلذ دارأ اذإف دعابتو هدارفناو ةولخو ةرفن بحص ءأدج يو

 .ةذللا نم ةلواطملا ىف ردقي یذلاب ًانضو هسفن ىلع افوح سنإلا هأطيال رایدل نم ًاعضوم

 ریطلا نم ناکام لکو مظعأ دافسلا لوأ ىف نوکی «رویطلا اروکذ صحو : اولاق

 مظعأ روضصعلا ةيصحخو لجحاو «جبقلاو «كيدلا نم مظعأ هتيصخ تناك ادافس رثکآ

 .نیترم هثمبا ىف هیواسیام هتیصح نم

 ناسنالا الا رهاظ مجح رکذلل ام ناويحلا سانحأ عيمج نم ضرألا ىف سیلو

 .درقلاو بلکلاو

 یتح هبحاصل امهنم دحاو لك ةذاذل نم غلبیف نادفاستی نائيش ضرالا ىف سیلو

 .بالکلا ريغ ةقلحا ماحتلا امهماحتلا ريصيو ىثنألا وضعو رک ذلا وضع محتلی

 .بالکلا لثم لذ ىف بائذلا نأ : سیلاطاطسرآ معزو

 ثكحمت مل هب تعقو اذإ تناکو نارمع نب ریبش ةأرما قشعت دق ناوزغ نبا ناک و
 نبا ليعامسإ ناکو ؛تراطو اهفخ تسيل غرف اذإف ةعقو اهيلع عقيام رادقم الإ هدنع

 «دیرجتلاو «ليبقتلاو بلقتلاو مشلاو صرقلاو ثيدحلا ىف ديزيو ةدواعملا بحي ناوزغ
 اعر ناكو «ىفشي نأ ردحأو یطبی نأ ردحأ ثلاشلاو یناثلل ريركتلا ىف نأ ملعتو

 نم ةعاس نابلك اهايإو ىنخسما براي :لوقيف ءسلحملا ىف وهو «هبلقب اهركذو رجض
 . تسبتحا اذإ اهالوم بضغ ىف ركفلا نع ماحتلالا اهلغشي ىتح ليل وأ اهن

 نم حقلتو «بالكلا سانجأ عيمج نم عقلت اهنأ اهنمف : ةبوجعأ بالكلا عابط ىفو

 ىلمتو دحاو لك هبش یدوتف ناولألا ةفلتخم لالك نم حقلتو «بالكلا ريغ رخ سانجا
 نمو «بالك ةدع نم ئلتمت امك «ةدحاو ةرم نمو «دحاو لك دافس نم ٌءزج اهماحرأ
 .بالکلا ماحرأل الإ ةليضفلا هذه تسيلو «دحاو بلك

 اهروكذ نم تعنص اذإ ةليفلاو بالكلا هلاحأ ءىش اهروكذ نم تعنص اذإ : ةليفلاو

 . ادب عضح هماك اذإف رخآ ركذ هموكي ىتح هلاحا ئش
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 طلا بیصنو «ىبظلا اهرغصأو «ليفلا ناويحلا رویا نم رویالا ربکآ نإ : لاقبو
 .روقنقسلاو نوذرحلا كلذک و نيريأ بضلل نأ حص دقو «لاكشألا هذه عم ركذيإ

 .جيهيالو دفسيال هنأل ؛نمسأ سنج لك نم ىصخلا راص انإو اولا
 جیهب جایفا محل راصف هدافسو هجيه مايأ ىف ديص اذإ هلكأ عفني امنإ : روقنقسلاو

 ٠ . هب جالعلا ديري ن

 ۸ لسع نم ءىشب هطلخت نأ دعب «ليفلا وحب نم ايش تلمح اذإ ةأرملا نأ : اوركذو
 .ًادبأ لبغ

 هيتيلكب هقحال هتيصخو «هندب رادقم نم رغصا ليفلا يأ : سيلاطاطسرأ لاق

 . دافسلا عيرس نوكي كلذكو

 نيليم نم رثكأ يأرف «لابحلا قرط ضعب ىف ناسارخ نم تلبقأ : راحشولا نبا لاق
 ؟كلذ نع ىراكملا تلأسف «لحر نأ ضرألا نم ةريثك عضاوم ىف نيلصتم

 ءاهتيبم وحن بهذت وأ حورت یهو «ةريزنخلا بكري جيملا نامز ىف ركذلا ريزنخلا نأ معرف

 مالا يف هزكب اهر تلج e يع هارو اهدافس عطقت الف

 تلهج تزن اذ| اهنأل رللا اهنومحی نولایفلاو «جیفا نامز ىف هقلخ دتشي ليفلاو

 ىف هولسرآو «هلقع اوداحأ نامزلا كلذ ناك اذإف هل ماقیال جيه اهارتعاف ءاديدش الهج

 .ةيشحولا ليفلا

 . افلأ اوناک ولو سانلا ىلع نالهجیال امهناف :بلکلاو ریزتخلا امأو

 ةروک ذلا نودعابی الف ءاهجیه نامز ىف یماحتو ئلتمت ليخلا ثانإ نأ : موق معزو
 ذحأت لب هابرغ الو اقرش ذحاتال مث ءاديدش اضکر تضکر كلذ اهازتعا اذإف اه

 كرحتو ءاهسوژر یطأطتف «ريزانخلا ثانال ده لنت نخ رعیو «بونلباو لامشلا ىف

 اغنام اديدش اكيرحت اهبانذأ

 . رهشأ ةتس هل مت اذإ : وزني ريزنخلاو
 ىلإ ریزنحم نيرشع هنم رثكأ هأحلأ دقو ءركذلا ريزنخلا تيأر ىنإ : مهضعب لافو

 .مهرخآ غلبي ىتح دحاو دعب دحاو هيلع اوزني مث ؛ةيواز قيضم
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 لمعتسی مث «مهدحأ تایقابلا نم هقباسیالو هسفانی الف مدقتی لوألا نأ : اومعزو
 ىف نومدقی ْنيذلا ریزان ةعامج نأك یتح قسنلا یلعو «الولا ىلع یناثلا كلذ لثم

 .عفرألاف عفرالاو لبنألاف «لبنألا عنصلا اذه لثم

 اعرو هبحاص امهدحأ لتق ارو ؛ىثنألا نع رک ذلا درطی ريزانخلا ةروكذو : لاق

 . ةلاستم كلذ لبق یهو اهعطاقآ ىف رومنلاو شابکلاو ببذلا كلذکو

 ؛عیطقلا ىلع ىلوتسملا وه نوکی نأ امهنم دحاو لک دارآ تقولا كلذ ناك اذاف

 .بئذلا كلذكو هتمجه نم وندی المحالو اناسنا عديال تقولا كلذ ىف لمحاو
 درفنی لب ضعب ىلإ یوأیال اهضعب نأل ءاهتافص ىف كلذ سيل دسألاو بئذلاو :لاق

 . هب قیلی ام. رکذ لک

 نأل ناسنالا ىلع الإ هلثم ىكحي الام «جاوزألا ىلع ةريغلاو جاوزلا : درقلا نع ىكحيو
 جاوزلا درقلا ىف عمتجاو «راغتالو جوزت مامحلا سانجأو «هلك رهدلا ةماع ىف قناعی ريزتخلا

 .ناويحلا رئاس ىلع ناسنإلا رخافم نم امهعامتحاو ناتعرك ناتاصح امهو «ةريغلاو
 ملع سانلا دنع سيلو «نيع هيلع فقيو ملع هيلإ ىهتني فورعم دافس تايحلل سيلو

 امهنأك ىتح هبحاص ىلع امهنم دحاو لک ءاوتلاو ةيحلل ةيحلا ةاقالم نم هنوريام الإ

 .دارزیخ جوز

 هاتسالاب نادفاستي امنإ ثانالاو ةروكذلا مامحلا نأ «مامحلا رمأ نياع نم : ىكحو
 ىشنألاو «ديريام ىلع ىتأي ركذلاو ءامهحكانت كلذ ناك اعر هيقالت ناك هحو ىأ نمف

 ةهج نم هلوبو هترذ مامحلاو ةوهشلا نم برضو ةهج دحاو لكلو «دیرتام ىلع ىتأت
 .دحاو ناکمو قدحاو

 نوکی یذلا ناکلا لثم ىف نوکی وضع وه امنإ «هب دفسی ىذل رکذلا جرف كلذلف
 . نیناکلا فالتخاب نیوضعلا فالتحاب نافلتخی امنإو «ىثنألل هيف

 .ةجاجد لک ىلع بثی كيدلا و كيد لک نكمت ةحاحدلاو

 الإ عدتال ىشنألا كلذكو هناثنآ الإ طقعال و ءاهلك همامح ريغ اعر ركذلا مامحاو

 .تنكمأ اعرو اهجوز
 . جاحدلاو ةكيداا لیبس حبقلاو لحخلا لیبسو
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 بای

 جرفلو رکذلا ةحاسم
 .قیقدلا ليئضلا :اهنمف اهتمف «لاجرلا ىف ةفلتخ رک ذلا ریداقم اندحو امل انإ

 .ظیلغلا رفاولا :اهنمو

 .لیوطلا ماتلا اهنمو

 .ریقحما ریغصلا اهنمو
 لدتعلا جازلا ىلع سونیلاح ملكت امك اهلدعأو ءاهطسوأل لاثمت ذاختا ىلإ انجتحاف
 .ةجزمألا رئاس نيب نم

 : یدنها هركذام رويألا ريداقم طسوأ اندجوف

 انلعجو «بشخلا نم هانذختا ىذلا لاثمتلا لوط كلز انلعجف «عباصآ ىنامت ناکام

 هلکش اتلعحو « 1 ءالتما ىف طسوألا رادقلا كلذ ناك اذإ مهردلا ةعس ىف هءالتما

 حيحص ءانإ ىلإ اندمع مث «ةروصلا عیمج ىفو «ةشيفلا ىف ءاوس ركذلا لكشل ًانزاوم

 یتح ءام هيف انبيص مث ءاعبصإ نيرشعو ىنثا ناكف ؛هرياد انحسمو «ةرادتسالا فيوجتلا

 عفترا ىذلا عضوملا انفرعو «هيف لاثمتلا انيقلأ مث «هانلصحو هانفرع عضوم ىلإ ىهتنا

 غلبف «هلثم ىف نيرشعو ین انبرضف «ةدحاو اعبصإ ناكف ءامهنيب ام انحسمو «هيلإ ءاملا

 راصف نءّييسو ةئالئ ةئامالث وهو هعبرو هفصن هيلع اندزف يناغو ةعبرأ و هئامعبرأ كلذ

 نيثالثو یتئام ناكف «نيرشعو ىنثا ىلع كلذ انمسق مث «نيعبرأو ةعبس ةئامئامث عيمجلا

 ءاملادحو «لوألا ءاملا دح نيبام رادقم ىف هانبرضف «ريادلا ةحاسم وهو ءافينو ؛اعبصا

 ريسكت هب تحرحام وهو «فصنو اعبصإ نیئالئو ینا ناکف «دحاو وهو «یناثلا

 . ةرادتسالاو لوطلا ىف ریداقلا طسوأ ىف رک ذلا ةحاسم

 : ج رفلا امأو

 نم محرلا نأ ؛كلذو ايندلا عيج ىف محرلا رادقم ىوتسي سيل هنأ :سونيلاج رك لف
 ةأرملا تماد امو «ريثكب لماحب تسيل ىتلا ةأرملا محر نم ارادقم مظعأ لماحلا ةأرلا
 .رغصأ اهنم محرلاف ءالصأ لمحتال

 هفرط كلذكو ؛جرفلاو مرسلا نيب اميف هلوط دجنف :لدتعملا محرلا رادقم امأو
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 دنع یهتنی هتبقر ىصقأ وهو «لفسألا ةفرطو «مرُسلا نم بيرق هرعق وهو «یلعالا
 انهف ءاعبصإ رشع یدح) وحن نكي ءاسللا عيمج ىف ةيواستم ةفاسم جراخلا محرلا

 .محرلا لوط رادقم

 ناهبشی هرعق ىف نیتدایز محرلا نأ كلذو «نيبلاح لا نیمظع اذحبف : هضرع امأف

 وحن ناتصخاش ناتسوقم امهو «نيديلاب اههبشي امهضعبو ءامهتابن لوأ ىف نينرقلا
 .ناعتمي اهنيب اميف نيقرعب ةأرملا نم نييثنألاب امهافرط لصتي «نيبلاحلا ىمظع

 تناك اذإ «مرسلاو ةناثملا نيب امدقتم انلقام ىلع وهف :كّمَسلا ىف محرلا دح امأو
 هةناعلا ىمظع نيب ءاضفلا وهو «جرفلا ىق ًاسورغم مرسلاو «محرلا ىلع ةقبطم ةناثمل
 . ةفلقلا ركذلا نم هريظنو دلجلا ةيط نم هيطغيام هجراخ نم هلو

 هيبش هرعق ىف ةصاخو «هندب لك ىف ةفصلا هذه ىلع وهف :محرلا لكش امأو
 نيب اميف ارادقم ىف ةلدتعلا محرللو امهبنج ىلع نيتللا نيتدايزلاب اهفلاخيو «ةناثملاب
 .قاقدلا ءاعمألا

 .ءاعمألا نم ريثك سامتو «نطبلا لفسأو «نيبلاحلا المت ىهف : تمظعا اذإ امأو

 امهتهج نم امهيضرع ىواستي سيلو ركذام ىلع ةناثملاب هيبش محرلا تناك اذإو

 عسوأ ىف اعبصإ رشع دحأ ىكحيام ىلع وهو اهوط برضت نأ اهتحاسم ىف هحولاف

 اذإف ءاعبصإ نينامثو اينامث كلذ نوكي «عباصأ ىنامث بيرقت ىلع وهو ءاهحتف ىف عضوم
 دعب ىقابلا راض عابسأ ةتسو رشع ةينامث وهو «ةعبس فصنو ةعبس كلذ نم انطقسأ

SS 

 محرلا طسو ةحاسم وهو اعبصإ نيعبسو ةتس ىتئام ةلمحلا تناك «ةعبرأ ىف

 اعارذ نوتس لشألا نإ : لوفتف جارحالا نم ضرأ بيرج لک نم جرخي ام امأف
 ةئامعستو فلأ عبص) یثلئو اعبصإ نيثالثو ىدحإ عارذ لک باسح ديلا عباصأب نوکی

 فلآ ةئامتسو فلأ ةئامالث بيرجلا ؛عباصأ عبس ناك هلثم ىف كلذ انبرض اذإف «عبصأ

 تسو ناتئام وهو ءّرحلا عباصأ علض ىلع كلذ انمسق اذإف «عبصإ فالآ ةرشعو
 ىلع كلذك ّبحلا رشعو ءابطر بارجآ فلأ رشع ةئالث كلذ ناك ًاعبصإ نوعبسو
 ةعستو افلأ راصف ةعبرأو ةرشع وهو «هرکذ اوداتعا دق نيذلا سانلا نيب فراعتملا رهظأ

 : نتو ىضنو اههرد یا و ةا افا ناو
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 بای

 ةءابلا هدع ىف

 . زغلا نباب لثلا برضت برعلا

 .زغلا نبا حكنأ : لوقتف
 :لئاقلا وهو

 باححس موس كش نذؤم ل رظن امئقرشع ثالث دعب هارتو

 .ةملظ نم دوقأ :برعلا تلاق

 .درق نم ىنزأو

 . بد نم ىنزأو

 بزلا صوغك ةورعلا ىف صئاغ ادبآ هنأ كلذب داري نز نم صوغأ : ةماعلا تلاقو

 مرا ىف
 ذيخفتك رجحلا باب ىلع ادبآ اهنأ كلذب نودیرب ؛دفنق نم طولأ : اضيأ اولاقو

 . مالغلل ىطوللا

 . قلغ نم لحدأ : ولاقو
 هيفو الإ ناكم نم سيل هنأ كلذب ديري «ءاوفا نم لخدأ :لاقف مهضعب فسلفتو

 .اءولمم ءاوهلا

 زیزعلا ةأرما ةصق ىلإ غلب املف للا فسوي ةروس ؛ناوزغ نبا ليعامسإ أرقو

 تنكو «تککحت یی نوكي ال فيك «خأ :لاق اهنم «فسوی مصتعا فيكو «فسويو

 هللا تاولص موصعم قيدص ىبنب تثبع اهنكلو (هلثم رت مل ائيش كينلا فونص نم اهيرأ

 .همالسو هيلع

 . یناه نب نسحلا ساون ابأ توعد : لهس نب دواد لاقو

 . كلفلا دعسب ءىجأ نأ كيلع یتطیرش نإ : لاقف
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 .لیللا ناك املف نيقيدص ىلإ راصو «هعم هب ءاجف ءكلذ كل : تلقف

 نم كيلع افوخ یبرقب كتيبم ةليللا لعجت نأ دبال :كلفلا دعسل ساون وبآ لاق

 نيب هدي ساون وبأ لخدأ عجطضا املف «هيلع اعنتمم ناكو كلذ ىلإ هباجأف «یریغ

 . كلفلا دعس ىذخف

 ءاهناكم هريأ لخدأو هدي جرخأ ىفغأ املف ءاذه لعفأ نأ الإ كيلع نمآ ام : لاقف

 .هتجاح ساون وبأ ىضق دقو كلذل ًاركنم مالغلا ظقيتساف

 ؟ یفک ةلزنع ىريأ سيلأ ىنملظتالو «سايقلا ىف ىنفصنا :ساون وبأ هل لاقف

 : لوقي أشنأ مث

 ىدحاجو كيلع ىمعن یرفاسکای دلخ لآ لزغلازفغلللق

 دعاسلا ءارواسسم ب يب ىرتالو لس ىتحفاصم ىرتأ

 دحاو ميدأ نم ىدلجو ىريأامنإف 0 سايقلا ىف رضشنت تك نإ

 لحر اهجوزتف «لعف دعب العف لعفت لازتال تناك «ةيبارغلا دورعلا نأ «ىكحو

 .هتعضب نمو هدنعام ةفح نم ایحتسا اهعقاو املف «ةءابلا لیلق «قرفلا ريصق

 . را ةعساو تنآ : اه لاقف

 : لوقت تاشناف

 هابالو قيعهل نآ اف ارزسن یسف لياخلا دعب نم تلعب ىنإ

 هاسنقي ناك دق نسح قطنمو هترط نسح الإ هم ىنرغام

 هائغت یسم لجخ نم كاذو ةعساو تنأىبالخامللاقف

 هالمي ناك دق نمل ءادفلا تنأ ةينث لوققلاداعأال تلقف

 هوجو اهيلإ فلتخي قذحلاب ةروهشم ةينغم قارعلا لهأ نم لحر دنع ناكو : لاق

 ءاهسفن نم هتنكمأ ىتح اهيلإ لخدي ناك نم ضعب تقلعفو ءاهب نوطبتري سانلا
 اناكو لعفف «هريغ اهدنع وه نوكي ىذلا مويلا ىف وعديال نأ ىلع اهالوم تلمحو

 .نالماعتيو ى«لوملا ناركسي

۱۷۰ 



 . اناري كالومو لعفأ نأ بحأ : اهطیبر اه لاقف

 . ىنتضغبأ هلل او دق ؟اذه نوكي فيك : تلافف

 ؟۸ و : لاق

 ةعيطقلا تناك كتبحأ ناو تبضغو تينحت تلأسام ىلإ كبحأ ۸ نإ ىنأل :تلاق
 . كايإ ىالوم نارجم

 ءاهبح اهلمح كلذ بلط ىف اهيلع لأ املف ءتعش ام هيف ىلاتحت نأ دبال :لاقف

 .هفاعسإ ىلع اهسفن ىفامو

 هب ضوهنال ركسلا نم تيم هنأك «طقسي ىتح برشلاب ىالوم ىلع لوف :تلاق
 اع نطفي الغل برضلاو ىنغلا انأ ميدأو كريآ ىلع انأ دعقأو كرهظ ىلع ىقلتستو

 .لعفن

 : توصلا اذه ىنغت یهو هغارف قفاوف «تلعفو ىلوملل هورکسأف :لاق

 جره ريغ نمهيف ننه نا مز مآ اذه جرا لوأ ىرعش تابل

 ىجرنامانشيع نم اناتأدق  ريخب نحف بعصم شعب نإ

 ءاهتوص اخرتساواهؤانغ فف «سنویل ىنغلاو تايقرلا ىحخأ سيق نبال رعشلاو
 .امهرمأ ىلع امهآرف «ىلوملا هبتناف ءاهنطب ىف ريألا نوكل اهندب فعضو

 . نوعجار هيلإ انإو هلل انا ءجّرحلا لوأ اذه معن : لاقف
 .هتبلغف «ةعاطم ةرمإ درنلاب هل ةيراح ءافلخلا ضعب بعالو : لاق

 . تعش ام. یرم : لاقف

 . هترمقف «ىناثلا دواع مث ,لعفف ىنكن مق : تلاقف

 . تئش ام یرم : لاقف

 . تئش اع. یرم : لاقف

 . اهكانف ینکن :تلاقف

 . هترمقف «ثلاثلا بعل مث
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 . یسرا :اه لاقف

 .دواعت :تلاقف

 . نکع سیل :لاق
 . ًاباتک كيلع هب بتكأف :تلاق

 نالف تنب ةنالفل نينمؤملا ريمأ هب رقآ ام اذه بتکو ساطرقو ةاودب اعدو «معن :لاق

 . راهن وأ ليل نم تءاش یتم هب بلاطت ادرف ةيعاط نأ

 . ةحورم اهدیب ةفيصو اهسأر ىلع ناکو :لاق

 «هيف ام ضبق ىلإو وهف دحأ ةبلاطلاب ميقأ ام یتمو باتکلا ىف یبتکا یتسای :تلاقف

 . ةزئاجب اهل رمأو ةفيلخلا كحضف

 ناکو رعشلا لوقی «فیرظ یتف بتاکلا بهو نب نسحلا ةيحان ىف ناكو : لاقو

 هلالغ نسحلا اهيلإ ىدهأف «یرعلا رشال بتاک دامح نب دمحم ةيراج نایب قشعی نسحلا

 .دکسمف

 : نسحلا ناسل ىلع یتفلا لاقف

 یر ففاسهکیب  [بسصیق سهل ی دما

 یوسسیا ةواقع ئايو اهرحةدلع سي

 !نئدحتی ةرمقم ةلحم ىف برعلا نم راوح ندعقو : لاق
 ؟ ءاسنلا ىلإ بحأ لاحرلا ىأ : ضعبل نهضعب نلقف

 .هعفد دتشاو «هندب لدتعا ام لماح ريح نيعبرألا نبا : نهضعب لاق

 . ءاسنلا رومأب فرعأو هنم ىوقأ نيثالثلا نبا : ىرخألا تلاقف

 اذإ هظفحأو «تيده اذإ هبكرأو تفش فيك ىنللعي نيرشعلا نبا : ىرخألا تلاقف

 هيفصأ ,یدح هبشي هدحو «یذف هذف یذلا ةرشع سمخلا وبأ : ىرخألا تلاقف

 . یدو هضحمأو «یبح
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 .ًاعيمج نمقف ءاذه ملع اهدنعف ةنيهج یهو ةملظ ىلإ انب اوموق : ىرخألا تلاقف
 . الغم اهتبرضف «نيقيلا ربخلا ةنيهج دنعف : نهادحإ تلاقو

 ؟نه ىفشأو ءاسنلا ىلإ بحأ لاحرلا ىأ ةملظاي : نلقف اهنیتأف

 . فوفکلا ىمعألا ىتفلا ىبأب : تلاقف

 اذإ ءىرخأ هضفحتو ضرأ هعفرت «منغ نم ةعطقب ىبارعأ لبقأ : یدع نب مثیفا لاقو
 مالسلا لاقف «ةميخلا بابب فقوو اهدصقف «عقم بلك اهنأك دعب نم ةميح هل تعفر

 .ناتأرم امههوجو نأك ناتعقربتم ناتنبا اهعم زوجع هيلإ تجرخف مكيلع

 ؟كب ءاجام همالس تدر نأ دعب : زوجعلا تلاقف

 . ةءابلا ءاغب ىف لبقأ لحر : لاقف

 .هنمثو هرحأ هدنع ناك نإ هيدعس ىلع عقو دق : تلاقف

 .متغلا نم اهتجاح ذحأت نأ تلعف اذإ ارحآ ةليللا هذه ىف اهل ناو لحأ : لاق

 ؛اقرع تقفدتو اهانیع تردتباف ءاهللحتو نهادحإ راتعاف كنأش : زوجعلا تلاق

 .اهمحر ىف هريأ حلوا املف

 نم غرف ىتح دحاو ىلع ديزتال ةدحاو «ةدحاو «ةدحاو «همأ اي : اهمأ اف تلاق

 .اهتعضابم

 نم رثكأ منغلا نم انيرسخت نأ نع ةملغلا كتلغشأ ؛كلام كحيو : اهمأ اه تلاقف

 .امنغ انتبصخأ تناك ول كتحأ نكلو «ةدحاو

 .اهطرش ىلع اهبحأل ىنإ : ىبارعألا لاق

 .كنودف : تلاق

 فيك هاتفاي :تلاق «بابلا اف طلخأ املف ءاهوحن دش مث «یبارعألا اهللجتف : لاق

 .اهنع لزن ىتح اهرركت

 .منغلا هتمرحل ىناتأ ول هل او امأ : زوجعلا تلاقف

 .ككينأ ىتح كتنبا ةطيرش ىلع كنإف : ىبارعألا لاق
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 .مکنودف : تلاق

 ىطام هب جحس مث ءاهسک ىلع هلاحأ مث ءاهمرس هب نعطو اش هطسقاف : لاق
 یحتنا «تردو تدب اذإ یتح بوصو دعص مث ءاهغامد تمس ىلع هعضو مث ءاهبكر

 .اهنطب ىف هترارحو همعط تدحو املف «ةيقلتسملا ةبعجلا لثع اهیف

 .نرسحو نبخو نهب رفظ دقو اهنع ماقف غرف ىتح «همت هتحت ىتنب : تلاق

 ي ره رج ذوب «ةملظ تناك : تلاق ةيبارعإ ىل تكح : رذنملا وبأ ىكحو

 اريك تدعقأو ءاهالجر اهتناخو ءاذو اذ نع تربك ىتح «دوقت نامزلا نم ةبوأو

 .اهنم نكحضيف ءاهنيتأي ىحلا یراوج نکف «اهباب ىلع هتدشو ًاسيت تزشأف

 .كباب ىلع سيتلا اذهام ةملظاي :موی تاذ ال نلقف

 .یب ام ضعب ینع نكسيف هتمتنه عمسأو «هتحئار مشا ىنع نكيلإ تلاق
 : ةيبارعألا تدشنأو

 یرج ابو یرجامو یرسح ىلإ رظشناوىتكف ددتعلا كرس نإ

 راك شافو رض( كفو ن قاتتا

 ىرسقتو یصفلا نسسع ىرفنو ٠ رقرقلاب تسسفذقانیقلا ال
 ريخضملاو لؤللا كلسس لس... رعشت(ەللاقامبىھو

 بحأ لاحرلا عاتم یا :برعلا ءاسن لقعأ تناكؤ : ءاقرزلا نسحلا تنبل ليقو

 ؟نكيلإ
 . هريطم لبلبلاو «هرق ءىطبلاو «هريع ديدشلاو «هرشب ريثكلا «هرمض ميظعلا : تلاق

 .اهمحر رعق ىف هيهتشت ىتلا نإ :لاقيو «ةديعب ةرعق ةأرمإ : لاقيو

 .نيرفشلا ىلع ىهتشت ىتلا : ةرفشلاو

 .ةرهاع ةأرمإو رهاع لحرو ءاضيأ راهعلا وهو «ءابزلا : رهعلاو

 . حاكنلل اهيلجرب تعفر اذإ اروعش اهرعشأ : ةأرملل لاقيو

 . ءاملا نم جرخي ىتلا «ةحاخنلا حير عامجلا دنع اهنم جرخي ىتلا ةأرملا : شوشقلاو
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 .شوشقلاو ةخاخنلا ىنب الهم : زجارلا لاق

 . عامجلا دنع اتوص اهل عمسي ىتلا : ةفافعلاو

 . عماج اذإ ثدحي ىذلا : طويضغلاو

 «حاكنلا دنع قنح اه عمسي ىتلا یهو «حاكنلا نع ةأرملا هب فصوي تعن : خوبرلاو

 .كانه توص ىأ

 اذإ اهتيشم ىف لاحرلا ةوهش نم فصوت ىتلا یهو «ءاسنلا ىشم اوفصو دقو

 .مهتأر

 .عامجلا ريثك «هاجح لحر : لاقيو

 ؟نيكانت مك ىلإ زوجعل : ليقو
 . لوبأ تمدام : تلاق

 «ةفيظن نطبلا صیخ لكو هتمئاق نییدثلا ةدهان لك ءاسنلا نم بحتسيو : اولاق

 ؛سانلا روهمج دنع اذه «كاروآ تاذ «نيتيلالا ةميظع لک و ءاهترصخم مدقلا ةريغص لكو

 .ةءابلا مهضرغ نيذلاو

 نوكيف ءاهب ًاهيبش جرخي اهدلو نأل ؛لضفأ ءاحشرلاف :دلولا بلطي نم دنع امأف
 ةرثكل لضفأ ىدثلا تاذو ءاهمدقم ةميظع ءاحشر اضيأ تناك اذإو «جرسلا ىلع تبثأ

 ىهو ءاهدلوب قفرأو لهسأ اهيلع لمحلا نوكيف «میظعلا نطبلا تاذو ءدلولل وهو ؛نإللا
 .مهيلع اصرح دشأ اهنأل ؛لاحرلل ةقفاوم دشأ

 ناف ءاسنلا ىلع اصرح دشأ اك «ةفصلا هذه لثم ىلع لاحرلا نم ًاضيأ ناك نمو
 .ءاسنلل هتوهش ىلع كلذ لمك «نینیعلا نيولتو «قاسلا هقدو «رعشلا هفح هيف تعمتحا

 «ةكرابم مدقلا ةميظع لك نأ لاقيو اهدلول تبثأ ناك ؛اهمدقم مظع املك ةأرملاو
 .ءاسنلا ىلع ىوقأ ناك ةأرملا ىديك نيدي اذ لاجرلا نم ناك نمو

 .یرسیلا ةضيبلا نم نوكي دلولا نأ : ماوعلا معزو

 ؛بوبج ناك نإ وهو «هب نهفغشو «ءاسنلاب هفغشو هقبش دتشيو حكني : ىصخلاو
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 ام ءطولا دنع هنم جرخيو ملتحي دقو :نهيلإ بجعأ نوکی نأ یسعام هل ىقب دق هنالف

 ىذلا ءاملا ةدواعملا نم هعنميالو ليوط جالعو دیدش دهجو دك دعب الإ جرخيال نكلو
 .فعضلا ىلإ ةوقلا نم هجرخيال رادقملا كلذ ناك اذإ هنم جرخي

 عئابط ىلإ لاحرلا عئابط رطش نم مهجورخ عم مهنأ بجعلا نمو : ظحاجلا لاقو

 ىف كلذو اككفم اثنخم بارعألا نم دحاو ريغ انيأر دقو «ثینحختلا مهل ضرعيال ءاسنلا
 .جاجيألاو جنزلا

 ؟ناك فيك ىردأ الو ها ایصح را و ات ایدرک یأر نم ینربحو

 نوکی نأ یغبنی ناك ىأرلا رهاظ ىلإ كلذ ىف رمألا ناك ولو هنم عناملا فرعأ الو

 .اماع مهيف كلذ

 بناحجلا نم ماشلا باب لزني هرازولا ىلوتي ىذلا ءرامع نب خاص وبأ ناكو : لاق

 هبتاكت تناكو ءامداخ تقشعف ةينغم ةيراج هل تناكو «مالسلا ةنيدم نم یبرغلا

 اهعم هولخ ىف لايتحالا هلأستو «هلسارتو

 : اهيلإ بتك «ترثكأو هيلع تحلأ املف

 رشعلابو هنم فصنلا دعب ثلثلابو هفصنم تبصأ دق ىنم كيضريأ

 رزلةقلح وأ هرقلاسأر 20 هيقب هنأك مجح ریغ هنم قسی ملف

 ركذ عم املف ءرعشلا اذه دشنأ انأو ءبساحلا هدرب وبآ رم : ءابدألا ضعب لاق

 .رشعلاو ثلثلاو فصنلا

 هلكسأ نأ ديرأ ىننأ نظ «باسحلا لئاسم ىف هزرب ابأ ىتأي وه بيدألا ناكو : لاق
 .ةلأسملا هذه نع

 ةلأسملا هذه لصأو ةلباقم الو رخ ىلإ ال رظن قيقد ىلإ جاتحت ةلأسملا هذه : لاقف
 فصنلا هنم بهذ اذإف «ةئالث اهرشعو «ةرشع اهثلنو «رشع ةسمخ اهفصن نيثالث نم
 .رشع اثلث هل ناکام ةلمج نم ىقابلاف «رشعلاو ثلثلاو

 .ىولي ال ًالجمخ رمف رعشلا هل تدشنأ مث هرشع اناث هل معن «ةزرب اب اي تبصأ : تلق
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 .فثكأو عرشا تبني ةأرملا اتسا رعش لاب ام : یسیقلا جاجحلل لیقو

 . الع نم ءاملا یقسو دامسلا نم هبرقل : لاق

 : هئاخ ىلع ناجا ضعب شقن : مهضعب لاق

 سبحاسف تسال لخد سسکتاو رسا ست

 : بارعألا ضعب لاقو

 بجعلا لك هريأ نسم تسبجعو 2 بكرواهيف باغ امل لوقت

 بصعو قورعودولجلب ال2 بهذم اذه كريأةففأ

 برسلا لثم افوب ىوحن لزني

 : رخآ لاقو

 ااههايعةملغ نماترتتاو امهالجو تلع دقو للوقت

 اهاذ تبصأ دق هاتف نم مك

 ؟كتهتلا ىلإ ءاسنلاب ىضفي یذلاام : بحابحو ناجربل ليقو
 .بيقرلا ةلفغو «ذیبنلا برش : اعلاق

 : ةقبش تناك و حيبص هل لاقي مه یوم تجوز دقو : ةيريمنلا ةليمج تلاقو

 رسجعم لذق ىفرهةماهك ةرقبحمرو مخض كرو هل

 رسكتمب ىنيي یسف اذه لكاموةتس اعبي سواب سهب كيب

 رم قوف بطاخ هيلع ىناك هنولعوهنهوف داق ىنإو

 : دامح تدب ةديبز انأ ىلع نإ دمحم لاقو

 یهو «ريبك ريأب اهتكنف اهيلإ تمقف «ةمص ىف انكو «ةبحق اندنع تاب : لاق

 املف «سبتلت اهنأ الإ ةتكاس ىهو «ىريأ نم ربكأ ريأب اهكانف رحآ اهيلإ ماق مث ,ةتکاس

 هعدوأ نيحف ىلعي نب رفعج وبأو (ىفنحلا رفعج وبأو (ىفنحلا سرح الإ عيمج اهيلإ ماق

 هللا لوسر ىمأو ىبأب «یکلا ىشرقلا ىمألا ىبنلا دمحم ىلع هللا یلص تلاق : اهيف

 عيفر توصب ضاف اسرد سردت لثم ىف تلاز امف «نيملاعلا بر لوسرو نیا مخ
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 ۰ ءايندلا رمأ نم هللا یزحآ لاق مث ءاهنم هجرخأو غرف یتح اهیوکی وهو

 ,كحضن ةرم حبصلا ىلإ ةليللا كلت انمنام هلل او الف ؛ليللا لوأ نم اذهو «عاطقنا ىلإ

 .بجعن هرم

 ؟كينلا بابسآ بجعأام : یذورلا مرشخ نبا لاقو

 ءرومألا بابسأو لاحأالا بابسأو «قازرألا بابسآ بجعأام انعم امنإ : هل اولاق
 .كينلا بابسآ بجعأام لوقی ادحأ عمسن مو

 بطری درابلا ءالاب جرفلا لسغ نأل ؛تابوطرو ام رثكأ تایمورلا ماحرأ : اولاق

 .نفعلاو رخبلا یفقنیو ؛ماحرألا

 اهلمح لبق ةنملا ةيوق ةرطعم تناكو «افیظن اهجرف ناك اذإ ةأرملا نأ : نومعزيو

 . ارقاع اهلم داع نمسلا یف تطرفآو

 . كلذ مهيرتعی داکیال لاحرلا ناسو

 ناك هلصاتسم تناك ناف «ةنوتحملا هدحتال ام عامجلا ةذل نم دحج ءارظبلاو : اولاق

 .كلذ ردق یلع

 .رکب اهنأک ریصتف اهعم ةأرملا هكسمت هاشلا جدو : اولاق

 . ىنملا عطق طاريق نزو اهنم برشو تففج اذإ «ىرحلا نوذرجلا هيعض نإ : لیقو

 بکر ردق ىلع نبالا ريأ رغصي امنإ : یناه نبا ميهاربإ سلحب ىف ةرم ؛لجر لاقو
 هريأ ريبك د يرت «رمالا اذه ىف تنآ كلاحامو كلام :هل لاقف «ميهاربإ ىلع لبقأ مث «مألا

 .هريغص وأ

 .ىمرح رادقم فرعت نأ ديرت تنأ : ميهاربإ لاقف

 :ورمع نبا كلملا دبع نب ناوفص ىورو

 ؟اهربد ىف ةأرملا عماجي لحرلا نع هللا دبع ابأ تلأس لاق

 . ءاش فيك اهب بعلي لحرلا ةبعل یه سأبال : لاق
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 : یبارعآ دشنأو
 باضخلاة يير#لا عفيام باوا تلبيلا بر هل او

 با کرلاو ری سلا دتسج یخ باللا الو تحا قولا الو

 باعل هل ريألا جرخيو

 : هتأرما تیفوت امل ىرملا مصاع لاقو

 فالغهل سي ريألاس اف  ىربأ فالفو ىقليلخ تكو
 .نهطبغأ یهو باشلا اهطرش نم : ءاسنلا ىف

 .لهكلا اهطرش نم : نهنمو
 .اطرشتسم هل ملعأ الو «نهنیب هقوس دسكأو «نهدنع هلاح عيضأ امف : خيشلا امأو

 اه ىوقأ ناك نسلا ىف تلخد املك ةيقولسلا بالكلا نأ : قطنملا بحاص معزو

 .بيرغ اذهو «ةلضاعملا ىلع
 مث .هغولب لوأ دنع حكنأو صرحأو قبشأو نوكيام دحأ مالغلا نأ انملع دقو

 .ربكلا هعطقي ىتح كلذك لازيال

 فعض نم دحاو رادقع. اهتوهش ةكرحو اهغولبو اهكاردإ ندل نم ةيراحلا لازتالو
 ىوقي كلذ دنعف «فيتلا دح ةأرملا تغلبو «نلهتكا اذإف نهتماع كلذكو «ةدارإلا

 . ةءابلا ىلع صرحلاو «ةوهشلا ناطلس اهيلع

 . نهرودص ىلع لاجرلا رودص عوقو نهركي ءاسنلا ضعب نأ : اولاقو
 ءليلحإلا هب ىلطيو «موصيقلا هعم طلخيو قحسيو ففجي بطرلا قلعلاو : اولاف
 .مظعيو کیف

 «نوبام ريغ لحجر ربد هب ىلطيو «تیزب قحسيو قدي ىثنألا عبضلا رعشو : اولاق
 .هسفن ىلإ اوعديو «ةنبا هب ريصيف

 .هقداصملا ةهج ىلع ناملغلا بلطيو طوالتي ىصح نع ىور دقو

 دش دقو ءاموي هيلع فرشأف «هالوم دنع ريثأ ىصخ عيبرلا ةعيطق ىف ناكو : اولاق

 . هل ةيراج نم هجوزف اهترحعوم ىف اهموكي وهو ةاش یدب

۱۷۹ 



 لوحفلا اوضغبأ «مهلخد یذلا فسألاو مهتلان ىتلا ةرسحلاو كينلل مهتدارإ طرفلو

 .ءادعألا ضغابت نم دشآ

 یصح مهل ناك و«نايغط :اه لاقي رفعح لآل ةيراح قشعی زامجلا ناک و : اولاق

 .اهنم وندلاو اهنيبو هنيب لاح دق ناکو هزامحبا نم اه ًاقشع دشأ ناکو ءاهظفحي

 : زامجلا لاقف

 حالس ريغب راغ یصخ تاذ سيلأ حالملا ءا ظللو اسم تقفملل ام

 .ةنونج یتحوز هذه نإ :لاقف هذ بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ لحجر ءاحو : ل

 ؟اهنونجامو :

 .اهلقع بهذ اهتیشغ اذإ : لاق

 . لهأب اهل تسلف مق : لاق

 ىف ترهجأ اهيشغ اذإ ناكف قنیدلا لهأ نم ةأرماب ىضاق لحر جوزتو : لاق

 .تشحفأو «لوقلا

 .ىه كمآ رح هقش هقش كليو یه كمأ رح كليو .هقش هقش : اطوق كلذ نمف

 ت00 هكا

 .هطاشن بهذو رتف تتمصو ءاهيلإ عحر املف هنع اهاهنو یضاقلا ىلع كلذ دتشاف

 . اربخ :لوقو كلمع ىلإ یدوع :لاق «كلذ ىأر املف

 . هقیفوت نسحو هنوعو یلاعت هللا دمحب ءةذللا عماوج باتک مت

۱۸۰ 



 سرهفلا
 ةمدقم
 ةمجرلا
 طوطحالا ررص

 . ءاسنلا تادوم باذتحا : لوألا بابلا
 . لسرلاو ةرافسلا : ىلافلا بابلا

 . حاکنلا دعارق : ثلاثلا بابلا

 . لبقلاو ةثداحا بادآ : عبارلا بابلا

 . لاحرلا قالحأ نم ءاسنلا هراتخي ام : للف
 . شرفملا بادآ : سماخلا بابلا

 . ةءابلا ىلع ىرقي ام : سداسلا بابلا

 . ةءابلا تانوجعم : عباسلا بابلا

 . ةءابلا ىف لادتعالا : نماثلا بابلا

 . عامجلا تاقرأ : لصف
 . حاکللا اهيف باطتسي ىتلا لاوحألا : عساتلا بابلا

 . عينشلا حاكنلاو حيبقلا لحألا فصو : رشاعلا بابلا
 . حاكنلا عاونأ : رشع ىداحلا بابلا

 . حاكنلا عاونأ نم راضلاو ميلسلا ركذ : رشع یلاثلا بابلا

 . هيف ءاج امو لاستغالا لضف : رشع ثلافلا بابلا
 . لبحلا نم سازتحالا : رشع عبارلا بابلا

 . ةءابلا راثك] نع ةثداحلا راضملا ىفالت : رشع سماخلا بالا

 . ركذلا لالعإو عاطقنالا جالع : رشع سداسلا بابلا

 . هلاوحأو ةءابلا ىف ليحلا نم : رشع عباسلا بابلا

 . ةءابلا ىواتف : رشع نماذلا بابلا

 . تاباوحلاو صلاقنلا : رشع عسادلا بابلا

 . فحصلا نم : نورشعلا بابلا
 . ةريغلا ىف : نورشعلاو ىداحلا بابلا
 . ةدايقلا ىف : نورشعلاو ىناثلا بابل

 . رکبلا ىلع بیثلا لضف ىف : نورشعلاو ثلافلا بابل
 . تاناويحلا حكانم ىف : نورشعلاو عبارلا بابل

 . ج رفلاو رک ذلا ةحاسم : نورشعلاو سماحعا بابلا

 . ةءابلا ةدع یف : نورشعلاو سداسلا بابلا

۱۸۱ 
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